
VÁŽENÍ ŤAHANOVČANIA, 

uplynul práve rok od zloženia sľubu novej samosprávy. Ujal som sa presne dňa 10.12.2019 

svojej veľmi zodpovednej pozície starostu najmladšieho a jedného z najväčších sídlisk v Košiciach. Po 

rokoch poslancovania vediem dnes už rok mestskú časť len vďaka Vašej dôvere. 

  Štart bol veľmi náročný, nakoľko ma čakalo pár nemilých prekvapení na stole, ktoré bolo 

potrebné ihneď riešiť. Prvá bola výpoveď zo správy občianskej vybavenosti, ktorú, žiaľ, dalo bývalé 

vedenie, čím sme mohli stratiť úplný vplyv na pasáž, ale najmä kultúrne stredisko, ktoré je jediným 

miestom na organizovanie kultúry pod strechou v našej MČ. Našťastie som o 5 minút dvanásť 

výpoveď stiahol a aj vďaka tomu sme mohli už tento rok časť financií z mesta Košice využiť aj na 

odstránenie havarijného stavu pasáže a dodať jej modernejší vzhľad.  

Samozrejme ma hneď čakala zimná údržba, vyjednávanie s poslancami za účelom kreovania 

orgánov – miestnej rady, komisií a diskusia o rozpočte pre rok 2019, ktorý bol v januári 2019 aj 

odsúhlasený. Bývalý starosta zrušil miesto prednostu, preto sme ho mohli obsadiť až vo februári, 

ponechal server v hroznom stave a úrad bol bez IT technika. To všetko bolo potrebné akútne riešiť, 

ale dnes máme nový server a IT technika na znížený úväzok a schopnú prednostku, na ktorú sa 

môžem spoľahnúť.  

Po prehliadke športového areálu (nazývaného skatepark) sme zistili jeho žalostný stav, aj 

napriek tomu, že za jeho správu platila mestská časť 700,- € mesačne a ešte si platili obyvatelia aj 

vstupné. Správcu som okamžite zrušil a žiaľ, má to ešte právne dohry dodnes. Dnes sme areál aspoň 

čiastočne dali do poriadku, má ho na starosti môj zástupca pán Janitor, ktorý má vrelý vzťah k športu 

a vďaka zakúpeniu florbalových mantinelov, je dnes využívaný na niekoľko druhov športu. Plánujeme 

v ňom aj ďalšie aktivity.  

Našu mestskú časť dlhodobo trápi aj výskyt diviačej zveri, ktorá ohrozuje našich obyvateľov a 

z uvedeného dôvodu bolo treba ihneď konať. Čakalo nás zdĺhavé vybavovanie povolení na okresnom 

úrade, aby sa aj v nepoľovných lokalitách mohlo v prípade potreby strieľať. Výsledkom sú dodnes 3 

povolené hony a lovy a 21 kusov zastrelených diviakov, čo samozrejme stále situáciu nerieši, ale je to 

určitá prevencia. Je potrebné poďakovať poľovníckemu združeniu Lovena, ktoré okrem povolených 

lovov 2 aj pravidelne situáciu monitoruje a tiež poskytlo vo februári 2019 mäsko na krásnu akciu - 

Fašiangové poľovnícke hody.  

Hneď po nástupe som upravil úradné hodiny, aby obyvatelia mali každý deň možnosť si 

vybaviť veci na úrade a samozrejme po telefonickom dohovore je to možné aj mimo úradných hodín. 

Úrad je dnes stabilizovaný v počte 23 zamestnancov. Nikto nebol prepustený a s účinnosťou od 

1.1.2020 sa chystá zmena organizačnej štruktúry, nakoľko niektoré referáty stratili už rokmi 

opodstatnenie, ale naopak vznikla potreba nových činností na základe originálnych a prenesených 

kompetencií.  

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. Dvaja 

zamestnanci úradu boli ocenení aj plaketou starostu a zamestnanci sa zapojili do firemného 

dobrovoľníctva, čo nikdy v minulosti nebolo. Podporili sme zamestnanosť a zároveň ušetrili na 

financiách z rozpočtu, keď sme troch zamestnancov za tento rok zamestnali cez projekty úradu práce.  

Čo túto mestskú časť už od jej vzniku najviac ťaží, sú nevysporiadané pozemky. Malá časť sa 

podarila vďaka mediačnej dohode, kedy bol zároveň zachránený Ťahanovský les, to je však stále 

mizivé percento. Priamo do vlastníctva mestskej časti sme darom od miestneho podnikateľa tento 



rok získali aj malý pozemok v hodnote 10.000,- € v úrovni Budapeštianskej, kde na jeseň prebehli 

výsadbové práce a bude slúžiť ako zelená okrasná plocha. Podarilo sa zbaviť chátrajúceho stánku a 

dať do poriadku múrik dlhodobo zničený pri objekte občerstvenia na Budapeštianskej ulici vďaka 

mojej intervencii. Samozrejme to nás nič nestálo. Pozemky sa snažíme riešiť a to rôznymi spôsobmi 

ale toto je proces náročný, zdĺhavý a sme brzdení legislatívou. Za účelom vyčistenia lokality pod 

Americkou triedou poslanci odsúhlasili financie na vyčistenie aspoň časti lokality, vybavil som cez VSD 

pod trakčným vedením prieseky a vyzvali sme vlastníkov na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti. 

Spolupracujeme už s niektorými najväčšími vlastníkmi a jedným z nich je aj mesto Košice.  

Celý rok sme aj športovo a kultúrne žili, čo bolo zároveň spojené s dobrovoľníctvom. Mnoho 

nových podujatí aj vďaka nápadom niektorých poslancov, prednostky a zamestnancov úradu. Ako 

príklad nových akcií si dovolím uviesť uvítanie do života našich najmenších Ťahanovčanov, zapojenie 

do celomestských akcií – Mestský guláš a Vianoce na Hlavnej, Gurmánfestík, Vatrička, Jazda zručnosti 

a mnoho iných. Spolupracuje sa vynikajúco s Dobrovoľníckym centrom KSK a Košíc, Združením žien  

Slovenska a mnohými ďalšími organizáciami a jednotlivcami. Na akcie nám prispelo mnoho 

podnikateľov, čím sa zvýšila ich kvalita a skutočne možno povedať , že tento rok mestská časť 

poriadne žila. A ešte do konca roka nás čaká niekoľko podujatí v rámci Vianoc, na ktoré ste všetci 

pozvaní.  

V oblasti parkovania, ktoré je ďalšou kritickou sférou, sa podaril odťah 10tich automobilov, 

ktoré nespĺňali podmienky prevádzky na cestných komunikáciách. So spoločnosťou Inmedia, ktorá sa 

v minulosti zaviazala vybudovať parkovacie miesta, sa aj napriek počiatočným nesúhlasom 

dotknutých povoľovacích orgánov, konečne ľady pohýnajú a 16 parkovacích miest je dnes skoro 

realitou. Je pripravený projekt na parkovací dom na Pekinskej pre cca 300 áut, ktorý by radikálne 

mohol zlepšiť dramatickú situáciu s parkovaním v tejto lokalite. Jednania prebiehajú aj s 

podnikateľským subjektom, ktorý by mohol umožniť vybudovať malé parkovisko na sídlisku a uvažuje 

sa o pár miestach na Sofijskej.  

Čo trápi najmä veľké mestské časti, aby sme sa stále nemuseli najmä v oblasti starostlivosti o 

zeleň, chodníky, zimnú údržbu, doprosovať mestu, by bol presun kompetencií na mestské časti z 

mesta otvorením Štatútu a to samozrejme aj s balíkom financií. Za týmto účelom sa už 2krát stretli 

starostovia a tento druhý volebný rok by mohol byť obdobím zmeny s účinnosťou od roku 2021, čo 

chce však vážnu a zodpovednú diskusiu.  

Budova úradu a garáže, ktoré mestská časť vlastní boli roky bez správy a až na základe 

iniciatívy prednostky za skutočne výhodných podmienok polyfunkčný objekt, kde sa miestny úrad a 

garáže nachádzajú, má správcu a konečne aj revízie, ktoré dlhodobo neboli vykonávané. Úrad je 

ľuďom viac otvorený a aj „dogs friendly“. Pre psíčkarov sa plánuje ďalší kynologický park, kde zmluva 

s Metrom je na spadnutie a vybavujú sa rôzne povolenia. Tiež treba pripomenúť prípady 

zachránených psíkov, z ktorých jeden bol označený ako nebezpečný a hrozilo utratenie, ale vďaka 

organizáciám na záchranu psov sa Dragona podarilo zachrániť. Ďalší tuláčik bol zas chytený v 

ťahanovskom lese a dnes je v útulku pri Haniske, kde ho občas navštívim a ďalší aj vďaka našej 

mestskej polícii už v adoptívnej rodine. Pre psičkárov sa premiérovo uskutočnil výcvik cestou 

agentúry HAF HAF a tí najlepší boli aj ocenení. 

 Za dosť dramatických okolností, ktoré nasledovali, ale účel svätí prostriedky, sa konečne po 

rokoch podarilo vyčistiť Majetkár. Cez 200 ton odpadu sa vyviezlo a nelegálne osídlené chatky sú 

prázdne a monitorované. V tomto kontexte je potrebné vyzdvihnúť skvelú spoluprácu, a to v širokom 

spektre s Mestskou políciou a jej schopným šéfom Petrom Geršákom a štátnou políciou pod vedením 

Vojtecha Valka.  



 V sociálnej oblasti okrem bežnej pomoci obyvateľom, zvýšenú pozornosť venujeme lokalite 

Demeter, nakoľko sme boli aj zaradení do oblastí, kde je lokalita, kde žijú osoby sociálne odkázané na 

hranici chudoby. Snažíme sa, aby sa aj tam životná úroveň zvýšila, čo bude samozrejme záležať aj na 

tam žijúcich obyvateľoch. Založili sme záujmové zariadenie – Klub seniorov, ktoré tvorí neoddeliteľnú 

súčasť našich akcií a dnes ich vedie veľmi schopná predsedníčka Zorica Žampáková. Pre nich sa 

snažíme získať ešte ďalšie priestory, aby mohli zmysluplne tráviť jeseň svojho života. 

 Na území mestskej časti sme doplnili lavičky, kvetináče, pred miestnym úradom upravili 

priestory, ktoré boli zaburinené a motivovali aj ďalších miestnych podnikateľov k skrášleniu si 

prostredia, kde pôsobia. Vyhodnotené boli aj najkrajšie predzáhradky na území mestskej časti. 

Hanojská ulica z dôvodu bezpečnosti konečne získala pre parkujúce vozidlá nárazníky a nezabudli sme 

ani na estetickú časť a všetky kvetináče v počte 102 kusov na múre sú upravené a je v nich vysadená 

vhodná zeleň.  

Dlhodobo poruchové verejné osvetlenie pri vjazde na sídlisko od Prešova konečne opravili a 

pribudlo prvé LED svetlo na zastávke Madridská a v riešení sú ďalšie na Berlínskej v počte 8 kusov, pri 

ihrisku Hrady 1 kus a na Americkej tr. 1 kus.  

Zabezpečili sme prostredníctvom mesta Košice 3 súvislé opravy chodníkov, osadenie 4 

cestných zrkadiel na zvýšenie Vašej bezpečnosti a zrealizoval bezpečný priechod pre chodcov na 

Ázijskej tr.  

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. Zriadili sme na FB 

diskusnú stránku popri oficiálnej FB stránke. Na diskusnej môžete prispievať, informovať, diskutovať. 

Na mesačnej báze sa plánujem stretávať s občanmi pre riešenie problémov v MČ. Uskutočnilo sa 

niekoľko odborných besied a pracuje sa na Koncepcii športu.  

Ďalšie dôležité úspechy 2019 

 - v rámci roka dobrovoľníctva sa uskutočnilo množstvo dobrovoľníckych  aktivít. Na jar a jeseň sme 

čistili sídlisko, kde sa v oboch prípadoch zapojilo cez 150 dobrovoľníkov, zbavili sme po 30 rokoch 

nadchod nad Americkou triedou hrdze, zapojili sme sa do firemného dobrovoľníctva, prijali sme 

Stratégiu rozvoja dobrovoľníctva, uskutočnili sme tri charitatívne zbierky vecí a pomohli sumou 2.367 

€ rôznym charitatívnym organizáciám len vďaka Vám. Vďaka projektu Arcidiecéznej charity nám 

pomohli aj ich klienti v maľovaní lavičiek, čistení schodísk mnohých ďalších aktivitách dobrovoľne.  

- vybojovali sme z rozpočtu mesta za síce striktných podmienok, ale tie sme aj splnili, 105.000,- € a tie 

investovali do opravy chodníkov, úpravy bezbariérových prístupov, dvoch detských ihrísk (Hrady na 

Varšavskej a Na Demetri) a úpravy časti pasáže, ktorá už získava moderný vzhľad  

-získali sme najmä od sponzorov 20.000,- € mimorozpočtových zdrojov,  

-vysadili sme 85 stromov a získali aj ďalších 20 od Správy mestskej zelene,  

- zrekonštruovali sme dve ihriská na Budapeštianskej a Aténskej,  

- zriadili sme zákaz státia dodávok vo vnútri sídliska, 

 - zorganizovali pre Vás množstvo kultúrnych a športových podujatí a to aj kopec noviniek v tomto 

roku, 

 - zriadili sme pre Vás ďalšie kamery za účelom zvýšenia bezpečnosti,  

- vyznačili parkovacie miesta v súlade s platnou legislatívou.  

Čaká nás ďalší náročný rok 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 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.  

Rešpektujeme Vaše potreby a názory  

              Keďže ste odmietli parkovací dom na Sofijskej, zabojujeme za zmenu územia na trvalú zeleň  

po prieskume. Odmietli ste výstavbu Fresh na Helsinskej, preto budeme trvať na realizácii Europarku. 

Žiadali ste odstrániť 6 stĺpiky na Juhoslovanskej – čiastočne sa podarilo v rozsahu 5 pred 

Juhoslovanskou 5 a 5 pred 7čkou.  

Bilanciu 365 dní do pár riadkov nie je možné úplne vložiť, ale teší ma zjavný progres, aj keď 

cesta je občas tŕnistá. Ako bývalý maratónec však viem, že základ je dobehnúť do cieľa a najviac ma 

vždy povzbudzovali ľudia, ktorí vám fandia počas behu na trati. Teším sa, že vďaka Vašej podpore a aj 

kritike sa mi z mojich 19 bodov predvolebného programu už dosť podarilo či úspešne zrealizovať, či 

začať plniť.  

V tomto nádhernom aj keď uponáhľanom predvianočnom období sa teším na všetky osobné 

stretnutia na našich vianočných trhoch a na trhoch v centre mesta, kde po dlhom čase sa opäť 

Sídlisko Ťahanovce zapojilo do celomestského programu. Dovolím si všetkým zapriať pokojné, 

požehnané, nádherné Vianoce a do roku 2020, aby sme vykročili spoločne, viac prekonávali prekážky, 

dosiahli stanovené ciele a naše úsilie aby menilo veci k lepšiemu, aj keď je to náročné.  

Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočnú večeru, čo nemá chybu.  

Hromadu darčekov, čo srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.  

V novom roku si napíšte do svojich sŕdc, že každý deň je najlepším dňom vášho života.  

To vám prinesie to najcennejšie, čo vám môže život dať.  

 

Miloš Ihnát – Váš starosta 


