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                VÁŽENÍ ŤAHANOVČANIA! 

 

           Ubehli dva roky a máme tu polčas. Od 10.12.2018 pracuje samospráva v novom zložení a napriek 

náročnému štartu sa postupne riešia aj tie najviac nás všetkých trápiace témy. V roku 2020 ako tradične 

rok začínal problémami so zimnou údržbou. Musel som presadzovať väčší rozsah starostlivosti o chodníky 

a žiadal odstraňovať tzv. „modré tabuľky“, ktoré nás všetkých dosť nahnevali a tie už dnes po nájdení 

iných riešení nebudú a verím, že zimná údržba bude zvládnutá. 

          Rozpočet sme schválili až v januári a teda chvíľu sme boli  v rozpočtovom provizóriu. V tom čase 

ešte pôsobiaci Ťahanovský poslanecký klub niektoré z návrhov neschválil a postupne sme to riešili 

zmenami rozpočtu počas roka. Aj vďaka dotáciám mesta a investičným akciám mesta, podpore aj 

sponzorov a aj napriek ťažkej situácii, ktorá nás doposiaľ od marca postihuje,  sa podaril obrovský kus 

práce. Rok 2020 sme začínali veľkým bojom o nové ihrisko, ktoré sme spoločne aj s pomocou iných 

sídlisk, miest a obcí získali. Žihadielko sme mali otvárať síce  v lete, ale presúva sa to na rok 2021 kvôli 

stále pretrvávajúcej pandémii. Všetkým patrí za túto úspešnú akciu obrovské Ďakujeme. Tento rok bol aj 

volebný a v deň, kedy sme získali ihrisko pre naše deti, sme sa aj dozvedeli, kto nás ďalšie 4 roky bude v 

parlamente zastupovať. V marci nastúpila celosvetová pandémia Covid19, čo dodnes trápi všetky krajiny 

sveta. Povinnosť nosiť rúška pri ich nedostatku sme riešili vytvorením provizórnej dielne v úrade a pre 

verejnosť sme bezplatne s pomocou dobrovoľníkov, podporovateľov a zamestnancov šili a rozdávali túto 

ochrannú pomôcku. Okrem toho sme zabezpečovali stravu seniorom, pomoc s nákupmi a pod.  Úrad sme 

nezatvorili a po uvoľnení opatrení sa rozbehli mnohé aktivity a zorganizovali sme aj úspešné športové a 

kultúrne podujatia (ešte pred koronakrízou to boli Fašiangové hody, po uvoľnení opatrení Vatrička, Súťaž 

vo varení guľášu, dvakrát sa nám podarilo privítať nových Ťahanovčanov, kde sa pridala aj Knižnica pre 

mládež mesta Košice, z iniciatívy zástupcu starostu Mira Janitora sa podarilo odštartovať novú akciu a to 

Olympiádu medzi mestskými časťami, kde tento rok participovala Furča a KVP a o rok sa chcú pridať aj 

iné mestské časti, behalo sa, hral tenis, futbal, petang...) Seniori sa chvíľu mohli stretávať a aj nás vzorne 

reprezentovali v petangu, kde boli  prví, dobrovoľníčili na niekoľkých brigádach, žiaľ tento rok sme im 

osobne mohli venovať len málo pozornosti. Mnoho plánovaných akcií sa nemohlo uskutočniť, ale 

rozhodne ich do rozpočtu pre rok 2021 zahrnieme, veriac, že sa situácia zlepší. 

Ale čo nás stále trápi a riešenia prichádzajú len pomaly, sú problémy s nedostatkom parkovacích miest. 

Spoločnosť Inmedia sa zaviazala pre nás vybudovať 15 parkovacích miest a tie by sa mali stať realitou v 

roku 2021, stále sa pracuje na parkovacom dome na Pekinskej ulici, ktorý by mohol vyriešiť čiastočne 

problémy s parkovaním v tejto lokalite. Plánuje sa záchytné  parkovisko pod Americkou triedou, kde by 

mohlo byť vytvorených až niekoľko stoviek parkovacích miest v snahe tam aj úplne presunúť všetky 

dodávky. Naďalej som v spolupráci s mestskou políciou a obyvateľom Tomášom riešil autovraky, ktorých 

sa tiež podarilo niekoľko desiatok  zbaviť.                   

             Našu (nielen) mestskú časť tiež dlhodobo trápi aj výskyt diviačej zveri a v tomto roku sa nám 

podarilo získať povolenie na lov a hon na nepoľovných plochách a pár kusov aj padlo, avšak stále situácia 

nie je vyriešená. Ležoviská najmä pod Americkou triedou sú ideálnym miestom pre nich a po prvej 

požiadavke mestskej časti a následne aj aktivite aktivistov (dvaja z nich sú poslanci – páni Strojný a 

Cuper) si konečne dvaja najväčší vlastníci (jedným z nich je Mesto Košice)  zaplatili vyčistenie časti 

lokality a urobili prvé kroky k starostlivosti o svoje pozemky. Aktivitu začal konečne aj Okresný úrad, 

ktorý začal správne konania a trvá na vyčistení územia aj zo strany ostatných vlastníkov. Mestská časť si 

už berie pod patronát zvolať stretnutie všetkých vlastníkov (ktorých sú stovky) a pomôcť im pri realizácii 

splnenia ich povinnosti starať sa o svoje pozemky. Pozemky sú ďalším vážnym problémom, ktorý toto 

sídlisko dlhodobo trápi a bol dlhodobo neriešený. Konečne sa o nás začal zaujímať aj štát a mestskú časť 

navštívil na moje pozvanie za širokej účasti dotknutých subjektov  štátny tajomník ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka p. Fecko s prísľubom hľadať financie na výkup a vysporiadanie aspoň 

tých najpálčivejších oblastí (napr. komunikácie, vzdelávacie zariadenia, ihriská a pod.) a vlastne by sa tak 

predišlo aj už začatým špekulatívnym výkupom pozemkov, kde už aj bola odovzdaná petícia týkajúca sa 

lokality Berlínska, kde iniciatívy sa chopila miestna poslankyňa pani Zummerová. Trápi ma aj nedostatok 
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kompetencií, kde síce prebehlo niekoľko stretnutí so starostami veľkých mestských častí, ale stále nedošlo 

k definitívnej dohode, v čom však chcem, aby sa naďalej pokračovalo.  

Ako pozitíva a úspech za tento náročný  rok by som rád vypichol aj vyčistenie rigolu nad Čínskou, 

Pekinskou a Hanojskou ulicou, osádzajú sa ďalšie body osvetlenia na Berlínskej a Čínskej ulici, otvorili sa 

s veľkou pomocou viceprimátorky Gurbáľovej  jasličky Veselé hviezdičky, osadila sa fontánka na pitnú 

vodu v parku s fontánou, zrenovovala ďalšia časť pasáže, osadili nové lavičky, herné prvky na ihriskách, 

niekoľko kilometrov chodníkov získalo nový šat a upravilo sa aj niekoľko schodísk a v tom budeme 

intenzívne pokračovať aj v budúcom roku. Pokročilo sa v pláne vybudovať výjazd z Hanojskej, kde práve 

prebieha vklad vlastníckeho práva k pozemkom za účelom vybudovania výjazdu v prospech mestskej 

časti.  

Dobrovoľníctvu (aj firemnému)  sme sa venovali tiež, zapojili sa seniori, Združenie žien, obyvatelia, 

Dobrovoľnícke centrum KSK, Dobrovoľnícke centrum Košíc, Arcidiecézna charita Košice, obyvatelia a  

venovali sme sa charite – zbierky pre chlapčeka so SMA, útulky pre psíkov, osadenie kovového srdca na 

vrchnáčiky, atď, atď. Zorganizovali sme za veľmi krátky čas operáciu Spoločná zodpovednosť, kde 

musím skonštatovať, že najmä vďaka samosprávam prebehla úspešne.  

Ešte nás čaká do konca roka osadenie prvých prvkov na plochu pod Metrom za účelom zriadenia 

kynologického parku, niekoľko kultúrnych podujatí, odovzdanie (aj keď nie tradičné) cien mestskej časti a 

starostu,  ukončenie investičných aktivít, to najhlavnejšie zastupiteľstvo, kedy sa bude schvaľovať 

rozpočet pre rok 2021.  

              Je potrebné poďakovať tímu úradu za ich usilovnú prácu, poslancom za ich aktívny prístup, 

poďakovať za podporu miestnym podnikateľom a obyvateľom sídliska, bez ktorých by to nešlo.     

             Čo je dôležité – informujeme o všetkom a ja diskutujem a reagujem. Možno je občas komunikácia 

aj tvrdšia, ale vždy slušná. Za kritiku, ktorá je vecná a slušná ďakujem a keď to má zlepšiť veci, niekedy 

stojí za to aj zvýšiť hlas. Lebo výsledkom majú byť lepšie podmienky pre občanov a ich bezpečný, kľudný 

ale aj kultúrne, športovo či v prospech iných využitý čas.   

Čaká nás ďalší náročný rok, kde nevieme ako sa situácia najmä s pandémiou vyvinie a verím, že nám 

zachováte priazeň, že budete podporovať správne rozhodnutia a neustále svojimi podnetmi, ktoré budeme 

podľa možnosti riešiť čo najskôr, nás budú posúvať k rozvoju. Mám pred sebou mnoho ďalších  plánov a 

vízií a budem pokračovať v rozvoji. Ako vždy Vás budem na dennej báze informovať.  

Poslanci sú neoddeliteľnou súčasťou samosprávy a verím, že napriek malým nezhodám s niektorými, v 

konečnom dôsledku sa vždy spoločne   prijmú správne rozhodnutia a podporia túto mestskú časť v rozvoji 

a aj  osobnou angažovanosťou sa bude neustále kondícia Sídliska Ťahanovce zlepšovať. 

 

  

Miloš Ihnát  

starosta  
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