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Výstavba obytného súboru 
Ťahanovce prebiehala na 
základe stavebných povo-

lení, ktorým predchádzalo majetko-
voprávne vysporiadanie pozemkov 
pod stavbami. Majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov bolo reali-
zované prevažne ako vyvlastňovacie 
konanie a vykonával to orgán štátnej 
správy – stavebný úrad obvodného 
národného výboru. Zákonom číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí prešli 
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu 
– teda aj pozemky, na ktorých sa 
realizovala výstavba nášho sídliska, 

do vlastníctva mesta Košice. Mesto 
malo v určenej lehote zákonnú po-
vinnosť podať návrh na zápis do evi-
dencie nehnuteľností. Podľa našich 
informácií tak mesto aj urobilo, av-

šak správa katastra zápis nevykonala 
z dôvodu, že mesto nepredložilo k 
zápisu geometrický plán.

Tento stav spôsobil duplicitu 

vlastníckych vzťahov, keďže vyvlast-
ňovacie rozhodnutia neboli zapísané 
do katastra nehnuteľností, kataster 
vydával výpisy z pozemkovej knihy 
ako podklady k dedičským kona-
niam a pozemky, ktoré boli predme-
tom vyvlastňovacích rozhodnutí, sa 
takto stali majetkom občanov. 

V snahe vyriešiť tento stav Ka-
tastrálny úrad v Košiciach zvolal 
pracovnú poradu na deň 22.2.2007 
za účasti zástupcov Katastrálneho 
úradu, Správy katastra, Mesta Ko-

Informácia o stave spracovania Registra 
obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

V mestskej časti stále prebieha konanie o obnove evidencie pozem-
kov a právnych vzťahov k nim, ktoré sa realizuje podľa zákona NR 
SR číslo 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom. V tomto konaní sa zisťujú dostupné údaje 
o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zosta-
vuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov. Vecne prí-
slušným správnym orgánom na konanie je Správa katastra Košice, 
ktorá zadala spracovanie registra a po jeho zhotovení ho zapíše do 
katastra nehnuteľností.

pokračovanie na strane 3

Veľkonočné trhy

Pre kresťanstvo najvýznamnejšie 
sviatky roka – Veľká noc a zmŕt-
vychvstanie Ježiša sa spájajú aj s 
mnohými krásnymi jarnými tradí-
ciami. Patrí k nim výzdoba domo-
vov, dobré jedlá, rodinné stretnutia, 
šibačka, či oblievačka. Jarou dýcha-
júce dni dodávajú energiu a novú 
chuť do života. Neodmysliteľne k 
nim v posledných rokoch patria aj 
stánky, ponúkajúce kraslice, kor-
báče, prútené výrobky a výšivky, či 
ďalšie výrobky s motívom veľkonoč-
ných sviatkov. Najskôr to oceníme 
my, ktorí si ťažko hľadáme pokojný 

večer na maľovanie 
vajíčok, prípravu 
veľkonočných ozdôb 
a dotvorenie sviatoč-
ného šatu nášho do-
mova. Pod názvom 
Veľkonočné ťaha-
novské trhy sa prišli 
výsledkami svojich 
šikovných rúk aj 
tohto roku prezen-
tovať vystavovatelia 
z blízkeho i širšieho 

okolia. Do prezentácie sa zapojili aj 
mamičky z materského centra, klu-
by i spolky, mladí i starší. O kultúr-
ny program sa postarali naši seniori, 
ktorí ochotne a s úsmevom na tvári 
spestrovali atmosféru na Budapeš-
tianskej ulici svojim spevom. 

VýstaVka ZŠ Belehradská

K podujatiam, ktoré predchádzali 
veľkonočným sviatkom, patrila ako 
každý rok aj nádherná výstavka prác 
žiakov zo Základnej školy Beleh-
radská zorganizovaná v priestoroch 
školy. Doslova pastvou pre oči boli 

veľkonočné ozdoby, vajíčka, figúrky 
z materiálov, ktoré by sme si bežne 
ani nevšimli, ale pod rukami šikov-
ných školákov a pani vychovávate-
liek v školskom 
klube z nich vy-
rástli zajačiky, 
kuriatka , jarné 
kvietky a mnohé 
ďalšie veselé a 
milé drobnosti. 
Výtvory detí si 
prišiel pozrieť aj 
starosta mestskej 
časti JUDr. Cyril 
Betuš so svojím 
zástupcom Ing. 
RNDr. Emilom 
Petrvalským v 
sprievode riadi-
teľa základnej 

školy Ladislava Grabana. Farebnú 
jarnú výstavku dotvorili žiaci ma-
lým kultúrnym programom.

Ing. Janka Rajňáková

AkO smE PREžIlI
sViatky jari

Bezpečnosť
na sídlisku

inVestície
do oBnoVy

Prihláste sa
do futbalovej miniligy

európska kultúra
v košiciach
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Starosta našej mestskej časti sa v 
úvode stretnutia dotkol otázky do-
pravy a zvýšenej nehodovosti predo-
všetkým v úseku rýchlostnej komu-
nikácie 1/68 v smere od Prešova. V 
minulom roku sa tu stali 4 smrteľné 
dopravné nehody. Hlavným problé-
mom, vyriešenie ktorého by zároveň 
odbúralo starosti aj dopravákom, je 
neoprávnené obývanie opustených 
záhradných chatiek v tejto lokalite. 
Je potrebné zorganizovať stretnutie 
predstaviteľov oboch mestských častí 
– Sídliska Ťahanovce i Dargovských 
hrdinov – a dohodnúť sa na spoloč-
nom postupe. V tejto súvislosti bol 
oslovený aj Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Košice I.

Ďalším problémom, ktorý bol na 
stretnutí prejednávaný, je zvyšovanie 
kriminality na sídlisku. Súčinnosť 
štátnej i mestskej polície a samosprá-

vy by mala smerovať k tomu, aby sa 
zvýšený počet dorastajúcej mládeže 
na sídlisku neodzrkadľoval v trest-
nej činnosti a vandalizme. Tu je po-
trebné požiadať o spoluprácu bytové 
družstvá, spoločníkov vlastníkov by-
tov, ako aj samotných občanov, aby 
sa viac sústredili na ochranu svojho 
osobného majetku a bytových do-
mov, ktoré sú často ohrozované zlo-
dejmi len z nedostatku pozornosti 
pri uzatváraní priestorov.

Na vzrastajúci problém s triede-
ním komunálneho odpadu občan-
mi z iných, aj vzdialených miest 
(napr. zo Spiša), starosta mestskej 
časti upozornil aj predstaviteľov 
železničnej polície, ktorí prisľúbili 
v tejto veci spoluprácu.

Časť diskusie bola venovaná 
protidrogovej prevencii. V súčas-

nosti bežia na vybraných základ-
ných školách v meste projekty „ 
Správaj sa normálne“ a „Byť vide-
ný“, v rámci ktorých organizujú 
príslušníci polície rôzne zaujímavé 
a pre školákov pútavé prednášky 
zamerané na prevenciu proti ne-
žiadúcemu správaniu sa detí a na 
protidrogovú prevenciu. Podobné 
aktivity organizuje aj mestská po-
lícia, a to aj na ťahanovských zák-
ladných školách. Zástupcovia OO 
PZ Košice Sever zdôraznili, že by 
uvítali väčší záujem a iniciatívu 
zo strany vedenia škôl a predškol-
ských zariadení.

Starosta mestskej časti pri tejto 
príležitosti a na základe argumentov, 
ktoré v diskusii odzneli, opäť otvoril 
otázku zriadenia samostatného ob-
vodného oddelenia PZ na území MČ 
Košice – Sídlisko Ťahanovce.

Záver stretnutia bol venovaný 
dopravnej situácii na sídlisku, parko-
vaniu nákladných vozidiel v obytnej 
zóne, ako aj riešeniu situácie v neho-
dovosti na niektorých úsekoch Ame-
rickej triedy. Tieto otázky však budú 
prejednávané samostatne a verejnosť 
bude o výsledkoch samozrejme in-
formovaná.

Ing. Janka Rajňáková

ROkOvAlI O bEzPEčnOstI nA sídlIsku
Avízované pracovné stretnutie starostu mestskej časti JUDr. 

Cyrila Betuša s predstaviteľmi štátnej i mestskej polície, železnič-
nej polície, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice I o otáz-
kach bezpečnosti na sídlisku bolo na programe 22. marca 2007. 
Zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia susediacich mestských častí 
starosta MČ Ťahanovce – obec Ing. Ján Nigut a zástupca starostky 
MČ Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

V súlade s poslednou novelou 
zákona číslo SNR 401/1990 Zb. 
o meste Košice, ktorá ukladá vyko-
nať zmeny štatútu mesta do šiestich 
mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti novely zákona (novela na-

dobudla účinnosť dňom vykonania ko-
munálych volieb - 2. decembra 2006 ), 
sa Magistrát mesta Košice obrátil na 
mestskú časť s výzvou, aby navrhla 
samosprávne funkcie, ktoré by mohli 
vykonávať mestské časti.

V stredu 4. apríla 2007 rokoval 
starosta MČ JUDr. Cyril Betuš 
a ďalší vedúci predstavitelia Mest-
skej časti Košice-Sídlisko Ťaha-
novce s JUDr. Eugenom Čuňom, 
ktorý je poverený primátorom 
mesta Košice pripraviť podklady 
pre novelizáciu Štatútu mesta Ko-
šice.

Oblasti, ktoré boli prerokované 
v záujme priblíženia výkonu samo-
správy k občanom, sa týkali vráte-
nia kompetencií na mestskú časť 
a to vo veciach správy daní pod-
ľa zákona NR SR 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, výkonu 
úloh a činností stavebného úradu 
podľa stavebného zákona, vyhra-
dzovania parkovacích miest podľa 
cestného zákona, výkonu agendy 
matričného úradu, sociálnej ob-
lasti, osvetlenia, správy komuni-
kácií, psov, čistoty, komunálneho 
odpadu. Nový štatút mesta Ko-
šice by v zmysle novely zákona 
o meste Košice mal byť platný do 
3. júna 2007. 

V ďalšom boli prerokované aj 
otázky týkajúce sa správy zelene, 
informatizácie, KORID-u, lik-
vidácie Magnezitky, revitalizácie 
Aničky, pretrvávajúcich pozemko-
vých problémov - ROEP a zapoje-
nia sa MČ do kandidatúry mesta 
Košice na zisk titulu “Európske 
hlavné mesto kultúry.” 

Ing. Tomáš Čižmárik

Predstavitelia mestskej časti 
navrhovali kompetencie
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Zástupcovia Hasičs-
kého a záchranné-
ho zboru (ďalej 

len HaZZ) v Košiciach 
zvolali na 13. 3. 2007 

pracovnú poradu s pred-
staviteľmi mestských častí, 

ktoré sú nositeľmi úloh 
v spojitosti s ochranou 

majetku a záchra-
nou ľudských 

ž i vo tov 
v y-

plývajúcich z § 15 zákona 314/2002 
Z.z. o ochrane pred požiarmi. Zá-
stupcovia HaZZ v úvode infor-
movali prítomných o škodách na 
majetku a stratách na ľudských 
životoch v roku 2006 na území 
mesta Košice v dôsledku požiarov a 
venovali sa aj príčinám ich vzniku. 
V druhej časti boli rozobrané nie-
ktoré otázky prevencie pri ochrane 
ľudských životov a majetku. Pred-
stavitelia HaZZ apelovali na prí-
tomných, aby vo svojich mestských 
častiach zabezpečili prístupové 
cesty k obytným budovám, aby v 
prípade nutnosti zásahu na záchra-
nu ľudského života neboli tomuto 

zásahu kladené prekážky. Najväč-
ším problémom sú zaparkované 
motorové vozidlá, ktoré bránia pre-
chodu hasičskej a záchrannej tech-
niky k požiarom postihnutým ob-
jektom. Niektorí nedisciplinovaní 
vodiči hlavne v nočných hodinách 
nechávajú svoje motorové vozidlá 
zaparkované tak, že nezostáva zá-
konom stanovený prejazdný pruh 
o šírke minimálne 3m, čo spôso-
buje veľkú prekážku v prípade nut-
nosti zásahu. Prítomní sa dohodli 
na zvolaní odborného sedenia so 
všetkými zainteresovanými zlož-
kami na úrovni primátora mesta 
Košice. 

Komisia výstavby, 
životného prostredia 
a ochrany zdravia

Komisia výstavby, životného 
prostredia a ochrany zdravia svoju 
činnosť bude zameriavať na:

- riešenie situácie v otázke ne-
vyriešených vlastníckych vzťahov 
k pozemkom pod stavbami obytné-
ho súboru Ťahanovce, ktorá spôso-
buje problémy, týkajúce sa výstavby, 
resp. akej-
k o ľ v e k 
stavebnej 
č i n no s t i 
na sídlis-
ku, ich 
m e d i a -
lizáciu v 
Ťahanov-
ských novinách a v ťahanovskom 
TV kanáli, aby boli všetci obyva-
telia oboznámení s týmto kardi-
nálnym problémom s možnosťou 
účasti na jeho riešení, aby si uve-
domili vážnosť situácie. Kvôli ne-
vyriešeným vlastníckym vzťahom 
k pozemkom nie je možná výstavba 
žiadneho obchodného centra, je za-
blokovaný prístup investorov a tým 
aj rast a rozvoj našej mestskej časti 
a kvalita služieb a vôbec života oby-
vateľov mestskej časti

- realizáciu integrovanej regio-
nálnej dopravy KORID

- pretrvávajúce problémy v zabez-
pečovaní MHD mestskej časti, kto-
rá je nedostatočná, sídlisko Ťaha-
novce je diskriminované čo sa týka 
počtu, kapacity a intervalov liniek 
MHD v porovnaní s ostatnými síd-
liskami, v spolupráci s DPMK, a.s., 
zriadenie automatov na cestovné 
lístky

- riešenie stavebných nedostatkov 
mestských komunikácií

- výstavba nových parkovísk

- riešenie problémov súvisiacich 
so životným prostredím a ochranou 
zdravia obyvateľov mestskej časti

- pripomienky a podnety od oby-
vateľov sídliska, týkajúce sa týchto 
aj iných problémov, ktoré trápia 
obyvateľov sídliska

- zriadenie bankomatov v hornej 
časti sídliska na II. a na III. stavbe 
obytného súboru

MVDr. Danica Nagyová
predsedníčka komisie

PredstaVujeme Vám

zaparkované autá sú problém
aj pre hasičov

šice, Mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce a zhotoviteľa registra 
obnovenej evidencie pozemkov. Na 
tejto porade bolo opätovne potvr-
dené, že najväčší problém v zho-
tovení registra spočíva v duplicit-
nom vlastníctve parciel vedených 
v registri E katastra nehnuteľností, 
kde existuje zápis vyvlastňova-
cích rozhodnutí v prospech mesta 
a tiež zápis osvedčení o dedičstve 
v prospech fyzických osôb. Spraco-
vaný návrh registra obsahuje zápi-
sy v prospech mesta na parcelách, 
ktoré neboli uzavreté na 100% vo 
zvyšných podieloch alebo ktoré 
ešte neboli zapísané do registra E 
katastra nehnuteľností. 

Na jednaní zástupcovia mesta 
Košice opätovne potvrdili, že trva-
jú na uvedených zápisoch a v rámci 
riešenia námietok proti návrhu re-
gistra žiadajú o vykonanie zápisu v 
prospech vyvlastňovacích rozhod-
nutí. Mesto Košice trvá na právnom 
stanovisku, že v zmysle vyvlastňo-
vacích rozhodnutí a následného 
prechodu podľa zák. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, je mesto výlučným 

vlastníkom pozemkov, ktoré sú 
predmetom vyvlastňovacích roz-
hodnutí, nakoľko tieto nadobudli 
právoplatnosť pred jednotlivými 
osvedčeniami o dedičstve.

Správa katastra Košice sa vyjad-
rila, že ak by bol zapísaný register 
v tej forme, ako bol predložený 
na konanie o námietkach, bolo 
by vhodné vyznačiť poznámku o 
spochybnení hodnovernosti úda-
jov katastra vzhľadom na uvedenú 
duplicitu vlastníctva. Ďalej Správa 
katastra poznamenala, že podľa 
Metodického návodu na spracova-
nie ROEP, ak vznikne spor o vlast-

níctvo, odkážu sa sporné strany na 
konanie pred súdom a do registra 
sa zapíše posledný vlastník uvedený 
v katastri nehnuteľností alebo v po-
zemkovej knihe.

Z uvedeného vyplýva, že roz-
hodnutie o skončení registra ob-
novenej evidencie pozemkov je je-
dine v kompetencii Správy katastra 
Košice, ktorá ako príslušný správny 
orgán musí s konečnou platnosťou 
rozhodnúť o námietke mesta Koši-
ce a následne zapísať zhotovený re-
gister do katastra nehnuteľností.

Mgr. Beáta Olšinárová

Informácia o stave
spracovania ROEP-u

pokračovanie zo strany 1
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Organizácia celoročného 
upratovania veľkokapacit-
nými kontajnermi, mobil-

ného zberu papiera a nebezpečných 
odpadov v Mestskej časti Košice 
- Sídlisko Ťahanovce

1. Celoročné upratovanie veľko-
kapacitnými kontajnermi

Na základe zhodnotení predchá-
dzajúcich období pristúpilo Mesto 
Košice spoločne s firmou KOSIT, 
a.s. na zmenu systému jarného a je-
senného upratovania veľkokapacit-
nými kontajnermi. 

Nový systém upratovania je zalo-
žený na celoročnom rovnomernom a 
pravidelnom dodávaní a vyprázdňo-
vaní veľkokapacitných kontajnerov 
na nadrozmerný odpad. Po jednom 
kontajneri budú umiestnené v našej 
mestskej časti na určenom stanoviš-
ti jeden celý týždeň, a to v týchto 
termínoch:

12. a 33. týždeň /pristavené 
20.3. a 14.8.2007/
1. stanovište - Budapeštianska 2
2. stanovište - Budapeštianska 46
3. stanovište - Sofijská 26-27 /roh 

parkoviska/
4. stanovište - Sofijská 12 /parko-
visko/

17. a 37. týždeň /pristavené 24.4. 
a 11.9.2007/

1. stanovište - Varšavská 6 /par-
kovisko/
2. stanovište - Varšavská 25-26 
/roh parkoviska/
3. stanovište - Juhoslovanská 5
4. stanovište - Belehradská 11 
/parkovisko/

21. a 41. týždeň /pristavené 
22.5. a 9.10.2007/

1. stanovište - Čínska 1 /parko-
visko/
2. stanovište - Pekinská 1 /parko-
visko/
3. stanovište - Hanojská 3
4. stanovište - Havanská 13

25. a 45. týždeň /pristavené 
19.6. a 6.11.2007/

1. stanovište - Bukureštská 19
2. stanovište - Bukureštská 9
3. stanovište - Berlínska 2 /parko-
visko/
4. stanovište - Berlínska 15 /par-
kovisko/

29. a 49. týždeň 
/pristavené 17.7. a 
4.12.2007/

1. stanovište - Brusel-
ská 4-5 /roh parkoviska/
2. stanovište - Aténska 
13 /oporný múr/

3. stanovište - Helsinská 24 
/v oblúku/
4. stanovište - Viedenská 1 /v ob-
lúku/
2. Mobilný zber papiera

Mobilný zber papiera bude reali-
zovaný nákladným vozidlom s ozna-
čením KOSIT, ktoré bude zvukový-
mi signálmi /hudobnou znelkou a 
hovoreným slovom/ upozorňovať 
na svoju prítomnosť. Vyseparovaný 
papier bude môcť odovzdať obyvateľ 
posádke vozidla. Zber sa bude reali-
zovať v čase od 9.00 hod. do 18.00 
hod. 

Pre našu mestskú časť boli sta-
novené tieto termíny mobilného 
zberu papiera: 9.6.2007, 4.8.2007, 
29.9.2007 a 24.11.2007.
3. Mobilný zber nebezpečných 
odpadov a elektroodpadov

Mobilný zber nebezpečných 
odpadov a elektroodpadov bude 
realizovaný mobilnou zberňou ne-
bezpečných odpadov na určených 
stanovištiach v čase od 9.00 hod. do 
18.00 hod. v týchto termínoch a na 
týchto stanovištiach: 

27.8.2007 - stanovište Sofijská 27 
/parkovisko/
28.8.2007 - stanovište Varšavská 
28 /parkovisko/
29.8.2007 - stanovište Pekinská 14 
/parkovisko/
30.8.2007 - stanovište Európska 
trieda /parkovisko pri opornom 
múre/
31.8.2007 - stanovište Budapeš-
tianska 32 /parkovisko/
1.9.2007 - stanovište Aténska 12 
/parkovisko pri opornom múre/

Obyvatelia našej mestskej časti 
budú môcť v uvedených termínoch 
a časoch bezplatne odovzdať pra-
covníkovi KOSITu, a.s. tieto druhy 
nebezpečného odpadu: 
- akumulátory /z osobných auto-
mobilov/
- pneumatiky /z osobných automo-
bilov/
- odpadové motorové oleje
- olejové, vzduchové filtre
- staré farby
- žiarivky, výbojky
- monočlánky
- elektroodpady /chladničky, práč-
ky, vysávače, televízory, počítače a 
pod./ 

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťa-
hanovce nenesie zodpovednosť za 
dodržiavanie uvedených termínov pri-
stavovania veľkokapacitných kontaj-
nerov, mobilnej zberne nebezpečných 
odpadov a mobilný zber papiera.

ParkoVacie miesta 
na aténskej

 Nedávno bola ukončená plocha 
pre parkovanie 60 osobných moto-
rových vozidiel na Aténskej ulici. 
Samotná realizácia trvala jeden me-
siac a finančné náklady na realizá-
ciu plochy z rozpočtu mestskej časti 
predstavujú čiastku 1 335 000,- ko-
rún. 

 V krátkej dobe bude vybudované 
aj osvetlenie predmetného parkovis-
ka.

 Ďalej z rozpočtu mestskej časti 
bude pokračovať výstavba parkovísk 
a to konkrétne na Berlínskej ulici na 

ploche bývalého parku, zatiaľ s ka-
pacitou 36 parkovacích miest. 

V lesoParku sú noVé 
stoly a laVice

 V prvej polovici apríla 2007 boli 
v lesoparku pri sídlisku Ťahanovce 
na ploche bývalej strelnice osade-

né železobetónové stoly 
a lavice, ktoré budú slúžiť 
návštevníkom lesoparku. 
Jedná sa o 6 stolov a 12 la-
víc. Tento areál bude dopl-
nený nádobou na uklada-

nie odpadu. Realizácia tohto 
projektu z rozpočtu mest-
skej časti prestavuje čiastku 

142 000,- korún.

Pokračuje Vý-
staVBa Plôch Pre 
kontajnery

 V druhej polovici apríla 
bude pokračovať projekt 
výstavby plôch pre kontaj-
nery s montážou ochran-

ných oceľových klietok. V roku 
2007 budú týmto spôsobom vyrie-
šené všetky plochy pre kontajnery 
na I. a II. stavbe obytného súboru a 
časť III. stavby. Mestská časť s prís-

pevkom mesta vynaloží na tento 
projekt 2 200 000,- korún.

na hanojskej Budujú 
schodiská

Na Hanojskej ulici vládne v týchto 
dňoch čulý stavebný ruch. Mestská 
časť Košice - Sídlisko Ťahanovce za-
čala v týchto dňoch rekonštrukciu 
terénnych schodísk pri vežiakoch 
Hanojská 3 a 5. Po odstránení po-
škodených schodiskových ramien a 
podest budú vybudované nové zo 
železobetónu B30. Staré schodisko 
bolo zničené z dôvodu zimnej údrž-
by, a to hlavne neustáleho solenia a 

mechanického odstraňo-
vania snehu. Mestskú časť 
bude táto rekonštrukcia 
stáť približne 140 000 
korún. Predpokladaný 
termín ukončenia rekon-
štrukcie je koniec mesiaca 
apríl 2007.

Ing. Miron Jesenský

upratujme celoročne

Investície do obnovy
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Reprezentovať ho bude Rada 
projektu EHMK zložená z predsta-
viteľov kultúrneho a spoločenského 
života mesta a Košického samo-
správneho kraja. Jej predsedom sa 
stal Ing. František Knapík, primátor 
mesta Košice a čestným predsedom 
JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda 
Košického samosprávneho kraja. 
Účastníci slávnostného zasadnutia 
zakladajúceho fóra podpísali Me-

morandum o spolupráci 
a podpore kandidatúry 
mesta Košice na titul 
EHMK ako aj štatút 
Rady, ktorá je vrchol-
ným orgánom projektu. 
Medzi osobnosťami, 
ktoré sa stali členmi 
Rady projektu EHMK 
sú napríklad bývalý pre-
zident SR Rudolf Schus-
ter, košický diecézny bis-
kup Mons. Alojz Tkáč, 
košický apoštolský exar-
cha Mons. Milan Chau-
tur, rabín Židovskej 

náboženskej obce v Košiciach Yossi 
Steiner, prezident U.S. Steel Košice 
David H. Lohr, rektor Univerzity 
Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach 
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., 
hudobník Marián Čekovský, herec 
Peter Rašev, akademická maliarka 
Mária Spoločníková a mnohí iní, 
medzi nimi aj starosta našej mest-
skej časti JUDr. Cyril Betuš.

Hlavným cieľom projektu 
EHMK, ktorý vyhlasuje Európska 
komisia, je budovanie partnerstva s 
inými mestami, pozdvihnutie profi-
lu mesta na medzinárodnú úroveň, 
pozitívna zmena jeho imidžu, nárast 
domáceho a zahraničného cestovné-
ho ruchu a jeho všestranný rozvoj 
za podpory EÚ. Kandidujúce mesto 
by malo v rámci projektu prezento-
vať podujatia zobrazujúce európsky 
rozmer a podieľať sa na tvorbe eu-
rópskej kultúry.Po ustanovujúcom 
zasadaní rady sa konalo slávnostné 
zhromaždenie, na ktorom zástupco-
via mesta, kraja, významných pod-
nikateľských subjektov, kultúrnych 
a umeleckých inštitúcií i cirkví pod-
písali Memorandum o spolupráci a 
podpore kandidatúry Košíc.

„Memorandum je zároveň vý-
zvou verejnosti nielen z Košíc, ale aj 
širokého okolia, aby sa zapojili do 
prípravy projektu podávaním pod-
netov, návrhov,“ povedal František 
Knapík. Zdenko Trebuľa doložil, 

že do projektu by sa mali zapojiť aj 
primátori a starostovia miest a obcí 
z celého Košického kraja. „Mestá a 
obce celého kraja sú pripravené pri-
dať v tomto snažení o titul aj čosi zo 
svojho bohatstva. S vedomím, že je 
to na prospech celej komunity. Ko-
šický samosprávny kraj sa pripája k 
iniciatíve svojej metropoly a pros-
tredníctvom festivalového výboru, 
expertných skupín, zastupiteľstva 
a predovšetkým prostredníctvom 
svojich kultúrnych inštitúcií a celej 
komunity vstupuje do projektu Ko-
šíc ako Európskeho hlavného mesta 
kultúry,“ povedal v príhovore Zden-
ko Trebuľa. Návrhy, námety projek-
tové zámery môžu záujemcovia či 
skupiny podávať elektronicky aj kla-
sicky, poštou aj osobne. Formuláre, 
anketové lístky, informačné mate-
riály nájdu ľudia všade, kde sa nie-
čo bude diať. Elektronicky možno 
nápady zasielať na e-mail: ehmk@
kosice.sk. Počas prípravy projektu 
sa uskutoční viacero kôl verejných 
diskusií, do ktorých sa môže zapojiť 
odborná i laická verejnosť. Aktivity 
spojené s prípravou projektu budú 
vrcholiť koncom leta, začiatkom je-
sene, pretože mesto musí odovzdať 
projekt v polovici novembra. 

PremiéroVé Zasadnutie rady Projektu euróPske hlaVné mesto kultúry

V priestoroch Historickej radnice v Košiciach sa vo štvr-
tok 29. marca 2007 uskutočnilo zakladajúce fórum projektu 
kandidatúry mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry 
(EHMK) pre rok 2013.

košice - kandidát na európske hlavné 
mesto kultúry v roku 2013
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Ing. Marek Kolarčík - koordinátor projektu

Program Dní mestskej časti

4. máj 2007

10.00 hod. – Otvorenie fontány
miesto:   miestny park na Americ-
kej triede
organizátor: Knižnica pre mládež 
mesta Košice, pobočka ZŠ Juhoslo-
vanská

15.00 hod. – Detská tvorivá dielňa
miesto: pasáž Budapeštianskej 
ulice
organizátor: mestská časť, Združe-
nie žien Slovenska, Klub Košice I, 
Ťahanovský podnik služieb

5. máj 2007
11.00 hod. – Slávnostný ceremo-
niál odovzdávania verejných vyzna-
menaní a ocenení
miesto: Zasadačka MÚ MČ Koši-
ce – Sídlisko Ťahanovce, Americká 
trieda 15 
organizátor: Mestská časť Košice 
– Sídlisko Ťahanovce
14.00 hod. – Európska únia očami 
detí  - výstavka výtvarných prác detí 
zo sídliska Ťahanovce
miesto: pasáž Budapeštianskej ulice 
organizátor: Pavúci -  neformálna 
skupina mladých 

8. máj 2007 
15.00 hod. – 13. ročník Ťahanov-
ského behu fit.
miesto: Lesopark nad Čínskou uli-
cou
organizátor: Union Košice, oddiel 
orientačného behu v spolupráci s 
mestskou časťou Košice – Sídlisko 
Ťahanovce

dni mestskej časti košice – sídlisko Ťahanovce
Prvý májový týždeň bude patriť opäť  Dňom mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce. Tak ako v minulosti, aj tentoraz sa tento sídlis-
kový sviatok bude prelínať s oslavami Dní mesta Košice a bude vlastne 
ich súčasťou.
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Delegovanie zástupcov samosprá-
vy zriaďovateľa do školských rád v 
školách a školských zariadeniach sa 
riadi podľa § 25 ods. 4, 5 a 7 zá-
kona 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov.

Zloženie a počet členov rady ško-
ly určí zriaďovateľ s prihliadnutím 
na celkový počet za-mestnancov 
školy alebo školského zariadenia, 
pričom dodržiava zásadu, že počet 
členov rady školy, ktorí nie sú za-
mestnancami školy alebo školského 

zariadenia, musí byť väčšinový.

Členmi rady školy alebo školské-
ho zariadenia, ktorej zriaďovateľom 
je obec, sú dvaja zvolení zástupco-
via pedagogických zamestnancov 
a jeden zvolený zástupca ostatných 
zamestnancov školy, štyria zvolení 
zástupcovia rodičov, traja delego-
vaní zástupcovia zriaďo-vateľa, de-

legovaný zástupca inej právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa 
podieľa na výchove a vzdelávaní.

Ak je zriaďovateľom školy alebo 
školského zariadenia obec, sú člen-
mi rady školy dele-govaní zástupco-
via zriaďovateľa, z ktorých najmenej 
jeden je poslanec obecného zastupi-
teľstva.

Hlavná kontrolórka
Funkcia hlavného kontrolóra 

obce nie je často prezentovaná v 
médiách, ale napriek tomu má 
svoje opodstatnenie. Kontrolór 
je zamestnancom obce, ktorý 
vykonáva kontrolu plnenia úloh 
vyplývajúcich z pôsobnosti obce. 
Volí ho obecné yastupiteľstvo 
na 6 rokov.Vypracúva odborné 
stanoviská k návrhu rozpočtu 
a záverečného účtu. Predkladá 
obecnému zastupiteľstvu správu 
o výsledkoch kontrôl na jeho za-
sadnutiach.

H l a v -
n o u 
k ont r o -
l ó r k o u 
mestskej 
č a s t i 
K o š i c e 
– Sídlis-
ko Ťaha-

novce je JUDr. Ľudmila Sluneč-
ková, ktorá túto funkciu začala 
vykonávať už v predchádzajúcom 
volebnom období. Miestne za-
stupiteľstvo mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce na svojom 
februárovom zasadnutí schválilo 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2007.

Medzi najdôležitejšie úlohy, 
ktoré má Ľudmila Slunečková 
pred sebou, je kontrola poklad-
nice miestneho úradu , kontrola 
dodržiavania predajného a pre-
vádzkového času v prevádzkach 
na sídlisku, stanovisko k záve-
rečnému účtu mestskej časti za 
predchádzajúci kalendárny rok, 
čerpanie rozpočtu, kontrola do-
držiavania VZN o podmienkach 
predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov v zariade-
niach spoločného stravovania, v 
predajniach potravín a na verejne 
prístupných miestach, kontrola 
prevádzok na základe sťažností a 
podnetov a kontrola dodržiavania 
zákona o rozpočtových pravid-
lách.

Ing. Janka Rajňáková

PredstaVujeme Vám delegovaní zástupcovia do školských rád základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta košice na území mč košice - sídlisko Ťahanovce na obdobie 2006 - 2010

zoznam zástupcov
do školských rád

Poradové 
číslo organizácia

Zástupca zriaďovateľa
Poslanec MsZ

Zástupca zriaďovateľa
Poslanec MZ

Zástupca zriaďovateľa
Poslanec MZ

1. ZŠ Belehradská 21 Badanič Marko Kovaľ Peter Ambrušová Uršula

2. ZŠ Bruselská 18 Figeľ Jozef Sabo Mikuláš Korda Alexander

3. ZŠ Juhoslovanská 2 Betuš Cyril Kozáková Ľubica Bednarčík Marián

4. MŠ Belehradská 6 Petrvalský Emil Bozogáňová Danka neobsadzuje sa

5. MŠ Budapeštianska 1 Betuš Cyril Harangozóová Katarína neobsadzuje sa

6. MŠ Budapeštianska 3 Derján Štefan Borovská Mária neobsadzuje sa

7. MŠ Čínska 24 Figeľ Fozef Karabáš Peter neobsadzuje sa

8. MŠ Havanská 26 Badanič Marko Nagyová Danica neobsadzuje sa

9. MŠ Juhoslovanská 4 Badanič Marko Slámová Jana neobsadzuje sa

Odporúčaná hmotnosť a zloženie 
úkrytovej a evakuačnej batožiny
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej 
batožiny: 10 – 15kg
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej 
batožiny: do 25kg pre deti, do 50kg 
pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine:

- osobné doklady, dôležité doku-
menty, peniaze, cennosti malých 
rozmerov

- osobné lieky, vitamíny a nevy-
hnutné zdravotnícke potreby

- základné trvanlivé potraviny a ná-
poje v nepriepustných obaloch na 
2 – 3 dni

- predmety osobnej hygieny a den-
nej potreby

- náhradná bielizeň, odev, obuv, ne-
premokavý plášť

- prikrývka, spací vak
- vrecková lampa, sviečka a zápalky
- ďalšie nevyhnutné osobné veci 

podľa potreby a zváženia (mobilný 
telefón a pod.)

- pre deti nezabudnite pribaliť hrač-
ky

Zoznam vecí, ktoré je zakázané 
brať do úkrytu:

- zbrane všetkého druhu, alkohol a 
iné návykové látky, zapáchajúce a 
ľahkozápalné látky

- objemné predmety, kočíky, periny 
a pod.

- domáce zvieratá, psy, mačky a iné
- zapaľovače, cigarety, ponorné va-

riče, jedlá podliehajúce rýchlemu 
znehodnoteniu

Zásady správania sa v úkrytoch:

- správajte sa zodpovedne a riaďte sa 
úkrytovým poriadkom, dbajte na 
pokyny obsluhy úkrytu

- neplytvajte vodou a potravinami
- udržujte čistotu a poriadok
- nepohybujte sa zbytočne po úkry-

te a nehovorte hlasno
- chovajte sa kľudne, vzájomne si 

pomáhajte
- nefajčite, nepoužívajte otvorený 

oheň a elektrické spotrebiče.
Mgr. Ivan Varholák

čo si so sebou vziať
pri evakuácii

ciVilná ochrana informuje
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Žeby predsa? No, snáď ste sa 
nad týmto faktom už viackrát 
pozastavili. A na čo ste prišli? 
Možno ste sa zarazili tak, ako 
my, ktorí sme dostali do schrá-
nok pozvánku na teenegerský 
víkend s názvom: TV THC. A 
predsa sme sa nezľakli. Prišli 
sme, aj keď bol tento názov opra-
dený tajomstvom…

Nastal deň D, 23. február, 16:00 
a pred OD Mila sme sa objavili my, 
hlúčik teenegerov s batohmi a tak-
tiež skupinka vysmiatych animá-
torov (dobrovoľníkov pracujúcich s 
deťmi a mládežou bez nároku na fi-
nančnú odmenu). Nevedeli sme, čo 
nás čaká, ale predsa sme nasadli do 
vopred objednaného autobusu. Vy-
brali sme sa do Juskovej Vole, ktorá 
sa stala na pár dní naším domovom. 
Už cestou sa vytvorila dobrá nála-
da, ktorá pretrvala až do konca aj 

napriek zložitým úlohám, ktoré 
boli pre nás pripravené. A hlavná 
myšlienka celého víkendu? ,,Keď sa 
povie JA, povie sa CELÝ VESMÍR.“ 
Počas celého víkendu sme pracova-
li v skupinkách. V piatok sme si po 
chutnej večeri vytvorili vlastné pra-
vidlá, podpísali vlastnou krvou a 
aktivitou KTO SOM sme sa potom 
kreatívnym spôsobom predstavili 
ostatným. Nasledovali spoločné tan-
ce (nič náročné, verte mi), večerné 
zamyslenie a išlo sa spať. Nasledu-
júci deň nás čakal nabitý program. 
V sobotu po skvelých raňajkách sme 
sa v skupinkách vybrali do dediny 
vymieňať farbičku za čo najobjem-
nejšiu vec. Vraj jednoduchá aktivita 
CERUZKA! Poviem vám, nebolo 
ľahké dokotúľať veľký sud alebo 
doniesť ťažkú lavičku rovno pred 
ubytovňu, keď ste už predtým prešli 
neviem koľko kilometrov. Ale práve 
pri tejto aktivite sme zažili najviac 

srandy. Poobede nás 
čakala Music show 
(toľko sme sa už dáv-
no nenasmiali!) a po 
nej zaujímavý hosť, 
MUDr. Igor Smelý, 

psychiater z Prešova, s ktorým sme 
už prešli na vážnejšie témy: ako 
vzniká závislosť, čo je normálne a 
čo je už nenormálne, kde je hranica 
normálnosti... a odpovedal nám aj 
na naše zvedavé otázky o morálke, 
schyzofrénii a aj o práci psychiat-
ra. Večer nás čakal film „Klik“, 
po ktorom sa rozprúdila debatka v 
skupinkách. Deň sme ukončili spo-
ločnou rozprávkou so zamyslením 
na dobrú noc. V nedeľu ráno sme 
sa zobudili do krásneho dňa, len 
škoda, že to bol už aj deň odchodu 
domov. No ihneď sa na túto, nie 
veľmi príjemnú myšlienku zabudlo, 
pretože našou ďalšou úlohou bolo 
nájsť sladký poklad ukrytý niekde 
v okolí pomocou odkazov a plnenia 
zábavných úloh. Veď posúďte sami: 
napísať najromantickejšie vyznanie 
lásky, vymyslieť romantický darček 
na Valentína za 50,- Sk, zahrať scé-
nu z Hamletovho Rómea a Júlie po 

česky, či vyplniť test zo slovenčiny a 
z iných predmetov, alebo streľba zo 
vzduchovky do šišiek a vymýšľanie 
20 spôsobov, ako presvedčiť rodi-
čov, aby sme mohli ísť večer von... 
to môže byť v skupine veľká zábava, 
nemyslíte? 

Po obede sme sa promptne zbalili 
a odcestovali plní zážitkov naspäť 
na naše sídlisko.

Škoda len, že nám ten víkend tak 
skoro ubehol. Spoločne vyslovujeme 
animátorom, ktorí nám tento skvelý 
program pripravili, veľké ĎAKU-
JEME a dúfame, že OZ KROK ZA 
KROKOM, ktoré celú túto víken-
dovku „spískalo“, pripraví pre nás 
ešte ďalšie takéto super víkendy.

„Zázrak života pochopíme pria-
mo iba vtedy, ak dovolíme, aby sa 
uskutočnilo to, čo sme  nečakali ...“

Simona Sviatková 
účastníka

PS: A rozlúštenie? TV THC – Tee-
nagerská Víkendovka ŤaHanovieC

tv tHC alebo ,,mariška“
na sídlisku?

inzercia

Mladých dobrovoľníkov, 
ktorí si hovoria Pavúci, 
ste si už na sídlisku Ťa-

hanovce určite všimli. Ich motto a 
akcie, ktorými ho napĺňajú, hovoria 
za všetko. Šikovní stredoškoláci zau-

jali aj podujatím, ktoré podľa slov 
moderátorky a hlavnej organizá-
torky Barborky Zemčákovej vychá-
dzalo z názvu jednej z našich ulíc, 
Budapeštianskej. Mladí Pavúci na 
ňom začali rozvíjať myšlienku pri-

blížiť Ťahanovčanom jednoduchou 
a pútavou formou krajiny, ktorých 
hlavné mestá tvoria názvy ťahanov-
ských ulíc. 

Maďarskej kultúre, zvykom, hud-
be, vychýrenej maďarskej kuchyni 
bola venovaná malá kultúrno-spo-
ločenská akcia v sobotu 31. marca 
o 14. hodine pred miestnym úradom 
na Budapeštianskej ulici. Mládežní-
ci okoloidúcim ponúkali možnosť 
zoznámiť sa s maďarskou kultúrou, 
jej tradíciami, prezrieť si výrobky 

šikovných rúk, výšivky, obrázky, 
maďarskú keramiku. Návštevníci 
podujatia mali možnosť ochutnať aj 
typické maďarské jedlá ako guláš, 
či maďarskú salámu, no a všetko 
to bolo doplnené veselou hudbou 
v rytme čardášu, ktorý si deti schuti 
zatancovali, ako aj vyčerpávajúcimi 
informáciami o Maďarsku. Kul-
túrnym programom k podujatiu 
prispeli svojím vystúpením členovia 
speváckej skupiny Klubu dôchod-
cov na sídlisku Ťahanovce.

Ing. Janka Rajňáková

maďarská kultúra
na budapeštianskej
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NEPREDAJNÉ!

Dňa 24.3.2007 sa v Sabinove usku-
točnili Majstrovstvá Slovenska v 
karate mužov a žien.
Vyjadrenie člena komisie št. repre-
zentácie a trénera KK Union Košice 
Ing. Petra Bozogáňa: “S výsledkami 
som spokojný, žiaľ mali sme aj smolu, 
keď Richard Tomasch a Matúš Bo-
zogáň prehrali svoje zápasy o tretie 
miesto.Peter Varga a Peter Šimko spl-
nili očakávania, získali tituly Maj-
stra republiky a tým pádom si vlastne 
zabezpečili miestenku na Majstrov-
stvá Európy,ktoré budú v Bratislave 
v máji.Stanislav Šimko dokázal svo-
je kvality a potešil pekným druhým 
miestom a hlavne po taktickom boji 
víťazstvom s Prešinským z Farmexu 
v semifinále. Škoda, že pre zranenie 
nemohol nastúpiť na finále. Bronz 
vybojoval Peter Bozogáň ml., ktorý 
bojoval so zebazaprením, lebo mal 

narazené rebrá. Ďalší naši pretekári 
do bojov o medaily nezasiahli. Štyri 
medaily nás radia v poradí klubov na 
pekné tretie miesto, čo považujem za 
veľký úspech. Škoda,že pre choroby a 
zranenia nemohli nastúpiť Petra Kli-
mová, Michal Dudič a Lucia Ševčí-
ková. Najbližší program je zlatá liga 
v Miláne, kde boli nominovaní Peter 
Šimko a Peter Varga.”
kk union košice
VARGA Peter - Kumite - muži do 
60 kg, 1.miesto
ŠIMKO Peter - Kumite - muži do 
70 kg, 1.miesto
ŠIMKO Stanislav - Kumite 
- muži do 80 kg, 2.miesto
BOZOGÁŇ Peter ml. - Kumite 
muži do 80 kg, 3.miesto
KK JUGO Košice
ŠEVČÍK Jakub - Kumite - muži 
do 60 kg, 3.miesto

PrihláŠka
na Ťahanovskú ligu v minifutbale

názov družstva:

vedúci družstva a kontakt:

kapitán družstva:

členovia družstva
Podradové číslo meno a priezvisko trvalé bydlisko dátum narodenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kapitán svojim podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje sú pravdivé

V Košiciach, dňa:
podpis kapitána

Prihláste svoje
družstvo
do ligy
Starosta našej mestskej časti 

vyhlasuje Ťahanovskú ligu v 
minifutbale. Organizačne ju bude 
zabezpečovať Komisia komunit-
ného rozvoja a športu MZ Košice 
- Sídlisko Ťahanovce. Jednotlivé 
zápasy sa budú odohrávať v Špor-
tovom areáli na Európskej triede. 
Riaditeľom ligy je Stanislav Vý-
rostko /člen Komisie komunit-
ného rozvoja a športu MZ Košice 
- Sídlisko Ťahanovce (KKRaŠ) a 
poslanec MZ/, ktorý v tejto lige 
bude mať zároveň aj funkciu vedú-
ceho šporotvo - technickej komi-
sie. Pri organizácii ligy mu bude 
pomáhať aj predseda KKRaŠ a 
pslanec MZ Stanislav Šimko.

Bližšie informácie o Ťahanov-
skej lige v minifutbale môžete 
nájsť na oznamovaciej tabuli Kul-
túrneho strediska MČ na Buda-
peštianskej 30, alebo na oficiálnej 
web stránke MČ Košice - Sídlisko 
Ťahanovce: http://mutah.taha-
novce.sk, kde nádjete pravidlá a 
propozície ligy.

Prihlášku do ligy je potrebné 
zaslať do 18.5.2007 na adresu 
miestneho úradu (MÚ MČ Ko-
šice – Sídlisko Ťahanovce, Ame-
rická trieda 15, 040 13 Košice). 
Prípadne osobne odovzdať na sek-
retariáte MÚ.

Do Ťahanovskej ligy v mini-
futbale sa môžu prihlásiť „ulič-
né, blokové, rodinné a podobné 
družstvá“ z MČ Košice – Sídlisko 
Ťahanovce.

Jednotlivé zápasy budú pre-
biehať v čase od júna do októbra 
2007 vždy v sobotu.

Prvé tri družstvá získajú od vy-
hlasovateľa ligy vecné ceny.

Ing. Tomáš Čižmárik

PoZVánka na
stolnotenisoVý 

turnaj

Mestská časť organizuje dňa 19. 
mája 2007 (sobota) ďalší ročník 
stolnotenisového turnaja pre nere-
gistrovaných hráčov v dvoch veko-
vých kategóriách: deti do 15 rokov 
a nad 15 rokov (aj dospelí). Turnaj 
sa uskutoční v telocvični Základ-
nej školy Belehradská. 

Prihlásiť sa môžete na miestnom 
úrade MČ, Americká trieda 15, 
alebo na tel. čísle 636 04 30/ 16, 
prípadne na mieste v čase turnaja.

Prezentácia účastníkov turna-
ja je o 8.00 hod., začiatok súťaže 
o 9.00 hod. Tešíme sa na Vašu 
účasť.

-raj-

karatisti z unionu
opäť bodovali


