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Investičné aktivity na Furči v druhom polroku 2020

Informácie k zimnej údržbe miestnych komunikácií

Aj napriek zložitej situácii v 
súvislosti s pandémiou korona-
vírusu a spôsobenému výpadku 
plánovaných príjmov z podielo-
vých daní vo výške 48-tisíc eur 
sa mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov podarilo v druhom 
polroku 2020 zrealizovať viaceré 
investičné aktivity a projekty. 

„V auguste sme dali do užívania 
detské dopravné ihrisko v lokalite 
medzi Zupkovou a Krosnianskou 
ulicou, spustili sme aj prenájom 
šliapacích kár, ktoré zabezpečuje 
Občianske združenie Zábavisko. 
Vzhľadom na súčasnú pandémiu 
koronavírusu sa slávnostné ot-
vorenie ihriska aj s programom v 
podobe súťaží pre žiakov furčian-
skych základných škôl uskutoční 
na jar budúceho roka,“ rozhovoril 
sa starosta Furče Jozef Andrejčák.

Financovanie tohto projek-
tu bolo zabezpečené z rozpočtu 
mestskej časti a z dotácie mesta 
Košice. Otvorené bude od apríla 
do novembra. Uzavretie a otvore-
nie areálu i kontrolu dodržiavania 

prevádzkovej doby a prevádzko-
vého poriadku vykonávajú mest-
ská časť Košice-Dargovských hr-
dinov a Mestská polícia Košice. 

„V lete sme dali do užívania aj 
zrekonštruované detské ihrisko 
na Clementisovej ulici, na kto-
rom sa investične okrem našej 
mestskej časti podieľala aj Sprá-
va mestskej zelene v Košiciach. 
Staré nevyhovujúce detské herné 
prvky boli nahradené novými, 
ktoré spĺňajú prísne bezpečnost-

né normy a dopadové zóny. Časť 
povrchu ihriska bola nahradená 
trávnatým kobercom,“ pozname-
nal Jozef Andrejčák.

Z ďalších investičných aktivít 
spomenul dokončenie prepojo-
vacieho chodníka medzi Kros-
nianskou ulicou a Ulicou Svätej 
rodiny, projektovú prípravu sve-
telných bodov, spolupodieľanie 
sa na rekonštrukcii súvislých 
opráv chodníkov. „Do budúcoroč-
ného plánu sme presunuli rekon-

štrukciu športového ihriska na 
Bielocerkevskej ulici či vybudo-
vanie parkovacích miest na Adle-
rovej ulici.“

K doteraz nainštalovaným šies- 
tim bezpečnostným kamerám 
pribudli v našej mestskej časti v 
jeseni ďalšie. „Ďalšie bezpečnost-
né kamery napojené na centrál-
ny pult Mestskej polície Košice 
boli nainštalované na Benadovej 
a Bielocerkevskej, pripravuje sa 
ešte inštalácia aj na Ulici Svätej 
rodiny. Tieto kamery boli nainšta-
lované na základe zmluvy medzi 
mestom Košice a spoločnosťou 
Antik Telekom. Naša mestská 
časť sa finančne spolupodieľala 
na samotnej technickej inštalácii 
kamier. Všetky nové kamery, rov-
nako ako aj tie už existujúce, sú 
napojené na centrálny pult Mest-
skej polície Košice. Pevne veríme, 
že v týchto lokalitách budú bez-
pečnostné kamery plniť svoj účel 
v podobe zvýšenej prevencie a že 
tam nebude dochádzať k porušo-
vaniu verejného poriadku a k van-
dalizmu,“ dodal Jozef Andrejčák.

DÔLEŽITÉ 
TELEFÓNNE ČÍSLA

DISPEČING REFERÁTU 
DOPRAVY MAGISTRÁTU 

MESTA KOŠICE
16 126, 055/641 97 36, 

0903 602 383 (nonstop)

KOSIT
0800 156 748, 0907 548 620

MIESTNY ÚRAD 
MČ KOŠICE-DARGOVSKÝCH 

HRDINOV 
055/300 90 08, 
055/300 90 09

Od 15. novembra sa v Košiciach oficiálne spustila 
zimná údržba. V mestskej časti Košice-Dargovských 
hrdinov zabezpečuje výkon zimnej údržby na komu-
nikáciách mesto Košice prostredníctvom spoločnosti 
KOSIT. Zimná údržba sa zabezpečuje na základe ope-
račného plánu schváleného mestom Košice. Na jej sa-
motný výkon je zriadený dispečing. Zimná údržba sa  
vykonáva na základe spracovaného harmonogramu 
podľa stupňa dôležitosti komunikácií s prihliadnu-
tím na potreby dopravy, zásobovania obyvateľstva  
a zabezpečenia zdravotnej i požiarnej služby. Operač-
ný plán zimnej údržby ciest a komunikácií v meste 
Košice na zimnú sezónu 2020/2021 bude zverejnený 
v elektronickej podobe na stránkach www.kosice.sk,  
www.kosice-dh.sk a www.kosit.sk. 

Z košických ulíc v zimnej sezóne 2020/2021 zmiznú mod-
ré tabuľky z úsekov chodníkov a ciest s nápisom „Chodník 
v zimnom období neudržiavaný“. Mesto Košice spusti-
lo mobilnú aplikáciu „Zimná údržba“ pre záujemcov o 
odpratávanie snehu a ľadu. Mesto každému poskytne 
posypový materiál a základné technické zabezpeče-
nie. Finančná odmena bude pozostávať z 200-eurového 
paušálu ako odmeny za pohotovosť, ktorá sa za každý deň 
aktívneho vykonávania zimnej údržby na zvolenom chod-
níku zvýši o ďalších 5 eur. Zodpovednosť za prípadný úraz 
na takomto chodníku má podľa cestného zákona rovnako 
ako doteraz mesto Košice, nie ľudia, s ktorými je pod-
písaná zmluva na čistenie. Je potešujúce, že v mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov už takto našli všetky 
dostupné chodníky „adoptívnych rodičov“. 
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Matričný úrad mestskej časti vykonáva a spracováva okrem iného aj 
osvedčovanie listín, podpisov na listinách, čestných vyhláseniach alebo 
na účely sociálnej poisťovne, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, vý-
pis z knihy narodení, manželstiev a úmrtí, určenie otcovstva súhlasným 
vyhlásením, zmenu priezviska na predchádzajúce priezvisko po rozvode 
manželstva, zmenu mena a priezviska na základe právoplatného rozhod-
nutia, zápis určených mien, žiadosť o uzavretie manželstva, opravu rod-

ného čísla, opravu matričného zápisu, zápis rozvodu manželstva (aj v cu- 
dzine), zápis uzavretia manželstva, narodenia alebo úmrtia do osobitnej 
matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vyberáme z položiek 
sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré mestská časť Ko-
šice-Dargovských hrdinov vyberá poplatky podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení 
neskorších predpisov.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestskou 
časťou Košice-Dargovských hrdinov

2 €
 Osvedčenie odpisu (fotokópie) listinnej po-

doby elektronického dokumentu, výpisu alebo 
písomnej informácie z úradných kníh, úrad-
ných záznamov, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v úradnej úschove v 
slovenskom jazyku, za každú aj začatú stranu.

 Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej  
rovnopise.

 Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok  
matrík.

5 €
 Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo 

písomného potvrdenia matričným úradom 
alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého 
úradného výpisu z knihy narodení, knihy man-
želstiev, knihy úmrtí. 

 Vydanie potvrdenia alebo písomného ozná-
menia o pobyte osoby.

10 €
 Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá na-

stala v cudzine, do osobitnej matriky.

20 €
 Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným 

než príslušným matričným úradom medzi 

štátnymi občanmi Slovenskej republiky – dele- 
gácia sobáša.

 Uzavretie manželstva pred iným než prísluš-
ným matričným úradom medzi štátnymi ob-
čanmi Slovenskej republiky – prijatie sobáša.

 Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej 
doby.

Terénna opatrovateľská služba
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov 
zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v 
zmysle zákona o sociálnych službách viacero 
foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje so-
ciálny úsek oddelenia sociálnych vecí, kultúry 
a športu miestneho úradu našej mestskej časti. 

Ak má obyvateľ s trvalým pobytom v 
mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho 
žiadosti vydalo mesto Košice, môže sa obrátiť 
na našu mestskú časť so žiadosťou o zabez-
pečenie poskytovania sociálnej služby – kon-
krétne terénnej opatrovateľskej služby. 

Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fy-
zickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, 
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postih-
nutím alebo nepriaznivým zdravotným sta-
vom. Sociálnu službu na našom sídlisku za-
bezpečujú kvalifikované opatrovateľky vždy 
počas pracovných dní v rozsahu najviac osem 
hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h. 

Žiadosť sa podáva na Miestnom úrade 
mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 
na Dvorkinovej 7 na oddelení sociálnych 
vecí, kultúry a športu v budove „A“ na prí-
zemí. Telefonický kontakt: 055 300 90 12, 
0911 568 094. 

Milí obyvatelia našej mestskej časti, sme veľmi 
radi, akú pozornosť venujete sledovaniu informácií, 
ktoré prinášame na našej webovej stránke (www.
kosice-dh.sk) a na našom facebookovom profile 
(Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov). Obdo-
bie koronakrízy sme využili na vytvorenie ďalšie-
ho komunikačného produktu – mobilnej aplikácie 
„Košice-Furča“.

V mobilnej aplikácii nájdete všetky aktuality, 
ktoré prinášame na našom webe, kontakty na za-
mestnancov jednotlivých oddelení miestneho úra-
du, fotogalériu rôznych miest na našom sídlisku, 
užitočné informácie o rozložení veľkokapacitných 
kontajnerov či o všetkých správnych poplatkoch v 
prípade, že chcete využiť služby našej matriky ale-
bo máte záujem kúpiť si napríklad rybársky lístok.

V aplikácii si môžete pozrieť vydania nášho síd-
liskového časopisu F-kuriér alebo zasielať podnety 
starostovi Jozefovi Andrejčákovi. Milým spestrením 
je sekcia „Susedský bazár“, kde môžete bezplatne 
inzerovať v prípade, že máte záujem niečo predať 
alebo kúpiť. Nový inzerát pridáte jednoducho: vypl-
níte text, základné kontaktné údaje a nahráte fotky. 
Furčania, budeme radi, ak sa vám mobilná apliká-
cia „Košice-Furča“ bude páčiť. Stiahnuť zadarmo si 
ju môžete v platformách Android aj Apple.

Stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu „Košice-Furča“ 

VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA
Týždenný    1,50 €
Mesačný     3 €
Ročný          7 €
Trojročný     17 €



Aj v neľahkej pandemickej situá-
cii možno napredovať. Základná 
škola Postupimská 37 je toho 
príkladom. 

Ešte v septembri zorganizovali 
deviataci na ZŠ Postupimská 37 
dvojdňovú mládežnícku konfe-
renciu „Idem do toho!“, ktorej 
hlavnou témou bol zdravý život-
ný štýl. Všetky svoje vedomosti 
zúročili vo vlastných prednáš-
kach na témy: „Pitný režim ver-
zus energetické nápoje“, „Zdravý 
jedálniček tínedžera“ a „Pokoj v 
duši“. Žiaci nezabudli ani na pre-
venciu fajčenia a pustili sa s ver-
vou do kampane proti fajčeniu. 

„Zaujímavou a veľmi dôleži-
tou bodkou tohto programu v 
súvislosti so stravovaním bola 
prednáška televíznej osobnosti 
Patrika Hermana o dôležitosti 

prevencie rakoviny hrubého čre-
va. Keďže Slovensko sa nachádza 
na prvých priečkach vo výskyte 
tohto druhu rakoviny, naši de-
viataci získali priamo od zakla-

dateľa občianskeho združenia 
Europacolon informácie o teste 
na skryté krvácanie v stolici. Po-
chopili, prečo je dôležité kvalitne 
sa stravovať už v mladom veku a 

ako môžu pomôcť svojim rodičom 
či starým rodičom. Celú akciu po-
mohla zorganizovať Detská or-
ganizácia Fénix,“ rozhovorila sa 
Janette Šalachová,  učiteľka bio-
lógie a chémie zo Základnej školy 
na Postupimskej 37.

Veľkou výzvou pre učiteľov bol 
mentorský  workshop kolegu – 
učiteľa a kouča Dávida Králika z 
Bratislavy. „Zaujímavý človek s 
otvorenou mysľou, kreatívnym 
prístupom a pozitívnou náladou 
nám umožnil pričuchnúť k indivi-
duálnemu rozvojovému progra-
mu učiteľa. Prezradil nám veľa 
nových metód, aktivít a skvelých 
informácií, ktoré navyše podal 
netradičnou zážitkovou formou. 
Zhodli sme sa, že sa s ním chce-
me stretnúť opäť, naši žiaci to 
určite ocenia,“ dodala Janette 
Šalachová.
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Základná škola Postupimská 37 nezaháľa

FURČA NA DRUHOM MIESTE 
V ŠPORTOVOM SÚŤAŽENÍ 
MESTSKÝCH ČASTÍ

Takmer 700 milých a dojímavých 
listov od detí pre seniorov
Knižnica pre mládež mesta Koši-
ce v októbri vypísala výzvu Napíš 
list – poteš srdce, ktorou si chcela 
spoločne so svojimi čitateľmi pri-
pomenúť Mesiac úcty k starším. 
Skoro 700 listov knižnica doručila 
do vybraných zariadení sociálnych 
služieb v našom meste.

„Túto výzvu sme vypísali s cieľom 
pokúsiť sa eliminovať pocit osame-
losti u klientov v zariadeniach pre 
seniorov v Košiciach. Chceli sme 
tiež podčiarknuť dôležitosť empatie 
voči svojmu okoliu a ľuďom, ktorí 
to najviac potrebujú,“ poznamenala 
Kamila Prextová, riaditeľka Knižni-
ce pre mládež mesta Košice. 

Každému je jasné, že počas sprís-
nených karanténnych opatrení 
enormne narastá sociálna izolácia 
a zhoršuje sa psychika u ľudí trpia-
cich osamelosťou. Autormi emo-
tívnych a veľmi úprimných listov 
či kresieb boli deti v materských 
školách, žiaci základných škôl a 
niekoľko desiatok z nich má aj do-
spelého autora. Spomedzi základ-
ných škôl v našej mestskej časti sa 
podľa Prextovej najviac činili žiaci 

ZŠ Fábryho a ZŠ Maurerova. 
„Kreativita deťom naozaj nechý-

bala. Chopili sa toho s úprimnosťou 
im vlastnou. Podelili sa o vtipné 
príhody aj o starosti. Bez rozpakov 
prezrádzali túžby a prikladali vrelé 
odkazy či priania. Nechýbali fot-
ky zvieracích kamarátov, kreslené 
obrázky, básničky pre potešenie.  
V obálkach sme našli dokonca malé 
darčeky, pozornosti vo forme cukrí-
kov, čajových vrecúšok, prekvapila 
ručne vyrobená spoločenská hra s 
figúrkami a kockou. Najmilšie sa mi 
zdá to, že deti očakávajú odpovede. 
Veria v nové priateľstvá, chcú sa po-
deliť i o ďalšie novinky a zážitky a 
ja verím, že sa im to splní,“ doplnila 
Kamila Prextová, riaditeľka Knižni-
ce pre mládež mesta Košice.

Tri sídliská z Košíc, mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Ko-
šice-Sídlisko Ťahanovce a mestská časť Košice-Sídlisko KVP, boli 
účastníkmi prvého ročníka športovej olympiády týchto troch sídlisk. 
Od júla do septembra sa súťažilo vo futbale, stolnom tenise, tenise 
a petangu. V celkovom hodnotení zvíťazili Ťahanovce pred Furčou 
a KVP. V jednotlivých disciplínach sa spomedzi výberov nášho síd-
liska najviac darilo futbalistom, ktorí zvíťazili, stolní tenisti obsadili 
druhé miesto, rovnako aj seniori v petangu, tretia priečka pripadla 
tenistom.
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Nábor detí do 
hokejovej prípravky 
HK Sršne Košice

Kde? 
Aréna Sršňov, Drábova 3, Košice - sídl. KVP

Kedy? 
Utorok 16:35 hod., sobota 09:10 hod.

Celoročne Deti od 4. rokov

Prvé 3 tréningy zdarma Dalšie len za 40 Eur mesačne

Nevadí že si nikdy nestál na korčuliach
Stačia ti len oteplovačky a zimné rukavice

Prines si zo sebou korčule, hokejku a prilbu (stačí aj lyžiarska)

Vieme aj zapožičať
Kontakt: 
Marek Mergleský info@arenasrsnov.sk 0905 622 145 www.arenasrsnov.sk

POĎ SA S NAMI 
UČIŤ KORČULOVAŤ

 Salón Balzam - Postupimská 7, Košice 
      PEDIKÚRA              MANIKÚRA 
 
 
 
 
  Po - Pi: objednávky  tel: 0907 755 681 

2,30 
             

0911
0917
0949

už od

€

OSOBNÁ TAXISLUŽBA - NÁKLADNÁ DOPRAVA - ROZVOZ TOVARU

PRIJMEME VODIČOV

Máte záujem ekologicky a bezplatne 
sa zbaviť starých spotrebičov? Mestská 
časť Košice-Dargovských hrdinov v spo-
lupráci so spoločnosťou H+EKO zabez-
pečí 7. a 8. decembra bezplatný zber sta-
rých a nepotrebných elektrospotrebičov 
na našom sídlisku. Odber nahláste do  
3. decembra telefonicky na telefónne 
číslo miestneho úradu 055/300 90 09 
počas úradných hodín alebo e-mailom 
na adresu zivotne@kosice-dh.sk a 
uveďte potrebné údaje (typ a počet spot-
rebičov, meno, priezvisko, presnú adresu 
bydliska a telefonický kontakt). Za elek-
troodpad sú považované všetky elektro-
zariadenia, ktorých sa chce ich vlastník 

zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, 
televízory, monitory, ale aj malé elektro-
spotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hrač-
ky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež 
nepatria do bežného kontajnera.

Staré nepotrebné elektrospotrebiče 
pripravte v obytných domoch večer, prí-
padne ráno v deň zberu do 8. hodiny v 
spoločných priestoroch brány. Pracov-
níci po príchode zazvonia a po otvorení 
vchodových dverí ich naložia do vozidla. 
Obyvatelia v rodinných domoch uložia 
elektroodpad k bráne z vnútornej stra-
ny. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa 
až do odvozu umožnili vstup do týchto 
priestorov.

V Jednote dôchodcov Slovenska (JDS) sa 
združujú občania staršieho veku, dôchod-
covia bez rozdielu národnosti, politickej 
príslušnosti, náboženstva a sociálneho 
pôvodu. Členmi tohto združenia sa môžu 
stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s 
jeho cieľmi, programom a stanovami. 

Cieľom JDS je pomáhať pri príprave 
občanov na život a prácu v dôchodkovom 
veku, chrániť ich práva a oprávnené po-
žiadavky, sledovať vývoj životnej úrovne, 
spolupracovať so zákonodarnými orgán-
mi, poskytovať právno-poradenskú služ-
bu v rámci svojich možností, organizovať 
dobrovoľnícku činnosť, podieľať sa na 
organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kú-
peľnej a rekreačnej, športovej a turistickej 
starostlivosti, pomáhať pri realizácii ce-
loživotného vzdelávania a vyvíjať medzi-
národné aktivity smerujúce k spolupráci 
s organizáciami dôchodcov v zahraničí a 
inými organizáciami.

Členstvo v JDS je dobrovoľné. Dô-
chodca o členstvo požiada základnú 
organizáciu v mieste bydliska. V mest-
skej časti Košice-Dargovských hrdinov 
pôsobí Základná organizácia JDS 09. 
Podmienkou je prihláška za člena, v kto-
rej sa zaväzuje pravidelne platiť členský 
príspevok vo výške 2 eurá. Dokladom o 
členstve je členský preukaz. Furčianska 
základná organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska pôsobí v Dennom centre 

na Jegorovovom námestí 5 vždy prvý 
štvrtok v mesiaci v čase od 9. do 12. ho-
diny. V tomto roku 2020 eviduje celkovo 
125 členov. 

„Úvod roka vždy začíname výročnou 
členskou schôdzou. Vzhľadom na pandé-
miu koronavírusu sme, žiaľ, od marca len 
obmedzene realizovali plánované podu-
jatia. Niektoré akcie boli zrušené, niekto-
ré sa podľa danej situácie uskutočnili v 
prírode. Naše členky sa podieľali na šití 
rúšok pre mestskú časť Košice-Dargov-
ských hrdinov, uskutočnil sa výlet na Koj-
šovskú hoľu, týždenný rekreačno-oddy-
chový pobyt v Trenčianskych Tepliciach. 
V septembri sme opekali vo furčianskom 
lesoparku, na tomto podujatí sa zúčastni-
lo 57 našich členov. Akcia sa zrealizovala 
aj vďaka finančnému príspevku starostu 
Jozefa Andrejčáka, ktorý nás prišiel po-
zdraviť. V októbri sme navštívili výstavu 
Terakotová armáda v múzeu v Trebišove. 
Na rekondično-liečebných pobytoch v 
kúpeľoch sa rekreovalo osemnásť našich 
členov. Veríme, že pandémia koronaví-
rusu na Slovensku čoskoro pominie a 
budeme sa môcť osobne čo najčastejšie 
stretávať,“ prezradila Margita Rychtári-
ková, predsedníčka Základnej organizácie 
09 Jednoty dôchodcov Slovenska.

Bližšie informácie: 0908 878 220

AKO SA STAŤ ČLENOM 
Jednoty dôchodcov Slovenska?

Bezplatný zber elektroodpadu 7. a 8. decembra
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