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Smutný pohľad na medziblokové kontajneroviská

Vážení Furčania, milí priatelia,
aj keď z nového roka už ubehlo niekoľko týž-
dňov, dovoľte mi v mene mojom, ako aj v mene 
poslancov nášho miestneho zastupiteľstva 
a zamestnancov miestneho úradu, popriať vám 
v novom roku 2020 pevné zdravie, pohodu 
v rodinách, veľa pracovných úspechov a čo 
najviac spokojných dní. Zároveň vám všetkým, 
milí Furčania, ďakujem za mnohé podnetné 
pripomienky a návrhy i dobrú komunikáciu 
v uplynulom roku. 

V rozpočte našej mestskej časti na rok 2020, 
ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo, fi gurujú 
viaceré nové investičné aktivity, o ktorých by 

som vás rád poinformoval, rovnako zosuma-
rizujem aj tie naštartované investičné aktivity 
v zmysle schváleného rozpočtu, v ktorých 
budeme v tomto roku pokračovať. 

Najdôležitejšie bude dokončenie dopravného 
ihriska, ktoré by sme chceli otvoriť ešte pred 
letnými prázdninami, pričom je tam potrebné 
dokončiť dopravné značenie, oplotenie, sema-
fory či osadiť lavičky. Okrem iného spomeniem, 
že budú vybudované nové parkovacie plochy na 
Adlerovej 8, prepojovací chodník medzi Kros-
nianskou ulicou a rímskokatolíckou Farnosťou 
Svätej rodiny, rekonštrukciou prejde športo-
vé ihrisko na Bielocerkevskej ulici a detské 
ihrisko na Clementisovej ulici. Nové svetelné 
body budú vybudované na Adlerovej ulici a na 
prepojovacom chodníku medzi Kurskou ulicou 
a Lidickým námestím. 

Súčasťou našich aktivít bude už tradične 
podpora obľúbených športových a kultúrno-
-spoločenských aktivít organizovaných v našej 
mestskej časti. O ich termíne a programe vás bu-
deme včas informovať. Verím, že aj tieto aktivity 
prispejú ku skvalitneniu života na našej Furči aj 
napriek tomu, že vzhľadom na kauzu nedokon-
čenej výstavby nájomných bytov v lokalite Na 
hore máme už roky menej fi nančných zdrojov 
na rozvoj a investičné akcie v oblasti občianskej 
vybavenosti. Ročná splátka dlhu voči Štátnemu 

fondu rozvoja bývania a Úradu vládneho auditu 
sa totiž pohybuje vo výške približne 122-tisíc 
eur. V rámci našich možností sa však snažíme 
o skvalitňovanie života obyvateľov aj napriek 
týmto limitujúcim záväzkom z minulosti.

Veríme, že nájdeme podporu mesta Košice 
ako správcu cestných komunikácií, ktoré 
časom zrekonštruuje všetky staré podchody na 
hlavnom cestnom ťahu Triedy arm. gen. Svo-
bodu. Ide rádovo o položku v stovkách tisícov 
eur. Predovšetkým podchod na Kalinovskej 
ulici je v havarijnom stave. Veľmi dobre si 
uvedomujeme, že v tejto oblasti je nevyhnutné 
konať, stav je totiž kritický, na tieto záležitosti 
nás dlhodobo upozorňujú obyvatelia, rovnaké 
podnety od nich dostávajú aj poslanci nášho 
miestneho zastupiteľstva. Je potrebné vysvetliť, 
že komunikácie sú v správe mesta Košice, ktoré 
má vykonávať ich opravy, rovnako sa to týka aj 
postupnej rekonštrukcie chodníkov, schodov, 
ciest, ale aj oporných múrov alebo opravy 
mostu smerom na Lingov. S mestom dlhodo-
bo a pravidelne komunikujeme na túto tému, 
stretli sme sa aj s primátorom a riaditeľom 
magistrátu. Mesto Košice rozhodne, kedy bude 
oprava komunikácií po spracovaní projektov 
zaradená do harmonogramu prác.

Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti 
Košice-Dargovských hrdinov

Na medziblokových kontajnerových 
stanovištiach to na Furči neraz vy-
zerá ako v  hororovom fi lme, ale 
žiaľ, je to smutná realita. Stačí sa 
pozrieť na snímky, ktoré sú súčas-
ťou tohto článku. Je zarážajúce, ako 
si sami vytvárame v  našom okolí 
obrovský neporiadok. Nadrozmer-
ný odpad sa z medziblokových 
kontajnerových stanovíšť vypra-
táva raz za päť týždňov, ale vyha-
dzovanie tohto odpadu, ktorý nie 
je komunálnym, je už chronickým 
problémom. Vyhodené kusy nábyt-
ku (postele, skrine, stoly, stoličky), 
kuchynské linky, sanita (vane, umý-
vadlá, toalety), domáce spotrebiče 
(chladničky, práčky, sporáky, mi-
krovlnné rúry, vysávače, žehličky) 
či spotrebná elektronika sa dajú 
pritom nosiť do zberných dvorov 
alebo vyhadzovať do veľkokapa-
citných kontajnerov. A je tu tretia 
možnosť - využiť služby spoločnosti 
KOSIT SERVICES. Tá v Košiciach za-
bezpečuje naloženie a odvoz nad-
rozmerného odpadu z  domácností 

aj fi riem, takže v  spolupráci s  ňou 
sa môžete zbaviť nepotrebných vecí 
rýchlo a pohodlne. Štvrtú alternatí-
vu ponúka naša mestská časť orga-
nizovaním bezplatného zberu elek-
troodpadu, vlani sme ho s  veľkou 

odozvou u  občanov organizovali 
dvakrát. Aj takýmto spôsobom mô-
žeme spoločne udržiavať v  našom 
okolí kultúrne prostredie a zároveň 
vieme predchádzať vzniku čiernych 
skládok.

KONTAKT
KOSIT SERVICES

Rastislavova 98
043 46 Košice

telefón: 
0911 169 888, 052 72 70 888
web: www.kositservices.sk

e-mail: info@kositservices.sk
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky rozhodnutím č. 
351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky a určil deň ich konania na 
sobotu 29. februára 2020 v čase 
od 7.00 h do 22.00 h.

Právo voliť má každý občan Slo-
venskej republiky, ktorý najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 ro-
kov a nenastala u neho prekážka 
práva voliť. Prekážkou práva voliť 
je zákonom ustanovené obme- 
dzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Za poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky môže byť 
zvolený občan Slovenskej republi-
ky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕšil 21 rokov veku a má 

trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. Prekážkou práva byť 
volený je: výkon trestu odňatia 
slobody, právoplatné odsúdenie za 
úmyselný trestný čin, ak odsúde-
nie nebolo zahladené, pozbavenie 
spôsobilosti na právne úkony. 

Občan, ktorý má v mestskej časti 
trvalý pobyt, má právo voliť vo 
volebnom okrsku, v ktorom je 
zapísaný v zozname voličov.

Na základe hlasovacieho preukazu 
má občan právo voliť v ktoromkoľ-
vek okrsku. Volič môže požiadať o 
vydanie hlasovacieho preukazu:
• osobne najneskôr 28. 2. 2020 v 

úradných hodinách obce, ktorá 
mu vydá hlasovací preukaz 
bezodkladne, 

• v listinnej forme alebo elek-

tronicky (e-mailom na adresu 
karabasova@kosice-dh.sk) 
tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola 
doručená obci najneskôr  
10. 2. 2020,

• prostredníctvom osoby 
splnomocnenej žiadateľom 
najneskôr 28. 2. 2020.  

Volič môže voliť mimo územia 
Slovenskej republiky poštou, 
ak nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a bol na 
základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov 
alebo ak má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky a v 
čase volieb sa zdržiava mimo jej 
územia a o voľbu poštou požiada 
do 10. 1. 2020 obec, v ktorej má 
trvalý pobyt. 

Do každej domácnosti v mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov 
doručí mestská časť do 4. 2. 2020 
„Oznámenie o čase a mieste kona-
nia volieb“ a „Zoznam zaregistro-
vaných kandidátov“.

Všetky potrebné informácie, vrá-
tane zoznamu volebných okrskov 
a určenia volebných miestností, 
nájdu občania na webovej stránke 
mestskej časti www.kosice-dh.sk.

JÁN SEKÁČ 
„Občania od nás očaká-
vajú čisté priestranstvá 
bez psích exkrementov, 
čisté detské ihriská, 
v zime skorú a dostatoč-
nú údržbu komunikácií 
a  chodníkov, opravené 
chodníky, schodiská, 

nové parkovacie miesta. Úžitkovým moto-
rovým vozidlám do 3,5 tony by pomohlo 
osobitné parkovisko. Dôležité je aj odpratať 
vraky z  parkovísk a  zjednosmerniť niektoré 
ulice, podporiť lokálnych výrobcov potravín 
a  vybudovať bio-trhovisko, dostať do ulíc, 
pred školy a nákupné centrá viac policajtov 
a aktivačných pracovníkov, rozširovať kame-
rový systém. Rovnako dôležitá je aj podpora 
kultúrneho a  športového diania na sídlisku 
a presťovanie sa miestneho úradu do nových 
priestorov s novou sobášnou sieňou. Prajem 
si viac spolupráce, ochoty počúvať jeden 
druhého a viac vzájomnej úcty medzi ľuďmi.“

DUŠANA SOBODOVÁ 
„Svoje ciele v tomto vo-
lebnom období by som 
zhrnula do viacerých 
bodov. Ide o komuniká-
ciu s  obyvateľmi sídlis-
ka a  pomoc pri riešení 
podnetov, podporu ob-
novy bytových domov 

prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja 
bývania a dotácií na systémové poruchy. Dô-
ležitá je rekonštrukcia dopravného ihriska, 
pôvodných detských ihrísk, rozvoj športovísk 
pri základných školách, podpora športových 
a kultúrnych podujatí, oprava schodísk, záb-

radlí, ciest, chodníkov, rozšírenie parkovacích 
plôch osadením zatrávňovacích tvárnic, vy-
značenie parkovacích čiar, osadenie lavičiek, 
doplnenie uzamykateľných kontajnerovísk, 
vytvorenie nových svetelných bodov, revi-
talizácia zelene. Je mi cťou pôsobiť v radách 
základných škôl a zastávať pozíciu sobášiacej 
poslankyne.“

VLADISLAV STANKO
„Hlavnou prioritou 
môjho programu je 
zvýšiť bezpečnosť 
v meste a v našej mest-
skej časti so zamera-
ním sa na lesopark a 
lokalitu Moňok potok. 
Mojou snahou je vytvá-

rať kvalitný verejný priestor pre všetkých 
občanov. Z  pozície poslanca mestského 
zastupiteľstva budem vždy zastupovať ob-
čanov mestskej časti Košice-Dargovských 
hrdinov, s ktorými pravidelne komuniku-
jem a riešim ich podnety. Som aktívny v ko-
misiách vzdelávania, kultúry, športu, ná-
rodnostných menšín, verejného poriadku, 
životného prostredia a výstavby, v radách 
škôl a ako kontrolný orgán v  občianskom 
združení MRAK (Medical Rescue Associa-
tion). Aj  v  roku 2020 budem pokračovať 
v  sponzoringu a  podpore charitatívnych 
projektov v rámci osláv 651. výročia mesta 
Košice, Behu pre chudobných neziskovej or-
ganizácie OÁZA,  Medzinárodného festivalu 
ohňostrojov, Slovenského dňa kroja, výročia 
generála Milana Rastislava Štefánika, 102. 
výročia vzniku Československa, ale tiež pod-
pore našich krajanov v  zahraničí a  sloven-
ských národných slávností v Srbsku.“

EDUARD VALKOVSKÝ
„Tak ako v predchádza-
júcom období budem 
aktívne prispievať k 
rozvoju našej mest-
skej časti v  rámci fi-
nančných možností 
a  kompetencií. Moja 
práca bude smero-

vať k aktivitám, ktoré budú zamerané na 
skvalitnenie a uľahčenie života občanov. 
Chcem vyzdvihnúť potrebu komuniká-
cie medzi obyvateľmi našej mestskej časti 
a poslancami, aby investície mestskej časti 
efektívne reflektovali požiadavky občanov. 
Problémom súvisiacim s čistotou a poriad-
kom sú momentálne tiež kontajnery, preto 
chceme pokračovať v  realizácii uzamyka-
teľných kontajnerovísk. Investovať bude-
me aj do zlepšenia parkovania na sídlisku 
výstavbou nových parkovacích miest či do 
regulácie statickej dopravy zriadením zón 
zákazu státia vozidiel kategórie N1 s dĺžkou 
nad 4,9 m osadením trvalého dopravného 
značenia.“

Miriam Melišová-Čugová 
NOVOU POSLANKYŇOU 
Na uvoľnený mandát poslanca miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov  vo volebnom obvode 3 
nastúpi namiesto Mareka Antoša, ktorý sa 
mandátu vzdal, Miriam Melišová-Čugová. 
Poslanecký sľub zloží 10. marca 2020 na 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Aké sú priority poslancov miestneho zastupiteľstva?
V tomto vydaní časopisu F-kuriér dávame priestor na vyjadrenie poslednej skupine spomedzi 13 poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu a v rámci celej mestskej časti? 

ANKETA

Umiestnenie volebných miest-
ností bude v mestskej časti Koši-
ce-Dargovských hrdinov totožné 
s predchádzajúcimi voľbami do 
Európskeho parlamentu v máji 
2019. Jediná zmena sa týka oby-
vateľov celej Exnárovej ulice, 
ktorí budú voliť na ZŠ Fábryho 
vo volebnom okrsku číslo 22.



Psychosociálne centrum Košice 
je mestskou príspevkovou 
organizáciou mesta Košice, 
ktorá vykonáva komplexnú 
sociálno-zdravotnícku odbornú 
činnosť. Poskytuje ambulantné 
a pobytové služby, psychologic-
ké, psychiatrické a poradenské 
služby pre všetkých, vykonáva 
preventívne aktivity, ponúka 
rôzne kurzy a školenia. V zaria-
dení na Adlerovej 4 zabezpečuje 
komplexné sociálne služby – a to 
v zariadení núdzového bývania, 
útulku a komunitnom centre.

Zariadenie núdzového býva-
nia je sociálna služba pre týrané 
matky s  deťmi. Útulok je ďalšia 
forma sociálnej služby určená pre 
osamelého rodiča s deťmi. Komu-
nitné centrum poskytuje klientom 
pomoc v rôznych oblastiach, rov-
nako organizuje záujmové, voľ-
nočasové a  preventívne aktivity. 
Žiadosť o  poskytnutie sociálnej 
pomoci môžete podať osobne ale-
bo elektronicky na stránke www.
pscentrum.sk.

„V zariadení núdzového býva-
nia a  útulku pomôžeme matkám 
s deťmi v krízových situáciách 
poskytnutím ubytovania, potra-
vinovej pomoci, ošatenia a obuvi. 
Odbornou činnosťou, ale najmä 
ľudským prístupom im pomáha-
me viesť samostatný a plnohod-
notný život, pomáhame klientkam 
a ich deťom pri hľadaní zamest-
nania i bývania, pri riešení úrad-
ných vecí. Vedieme ich k fi nančnej 
gramotnosti, posilňujeme nácvik 
rodičovských zručností – skupino-
vými sedeniami a individuálnym 
prístupom sa zameriavame na 
problémy s výchovou detí. V  ko-
munitnom centre okrem sociál-
neho poradenstva a odborných 
sociálnych činností vykonávame 
rôzne voľnočasové, záujmové a 
preventívne aktivity. Naša práca 
je zameraná najmä na edukáciu a 
vzdelávanie ľudí, ktorí sa ocitli v 
ťažkých životných situáciách. Po-

máhame im v praktických zruč-
nostiach potrebných v bežnom 
živote, či je to pracovná terapia, 
nácvik rodičovských zručností, 
alebo pomoc pri fi nančnom hos-
podárení,“ hovorí Petra Lukácsová 
Spielvogelová, odborná garantka 
komunitného centra v Psychoso-
ciálnom centre na Adlerovej 4 v 
Košiciach.

Priamo v priestoroch komu-
nitného centra organizujú via-
ceré zaujímavé akcie, nielen zá-
bavné, ale aj vzdelávacie. Vlani 
to bola napríklad výnimočná 
súťaž „Spoznáš zvuky zvierat?“. 
„Zábavným spôsobom sme spo-
znávali autentické zvuky zvie-
rat z  celého sveta. Obľúbenou 
zábavnou aktivitou mamičiek je 
aktivita s názvom ‚Spoznaj svoju 
osobnosť‘. Jednoduchými testa-
mi sme sa prostredníctvom ob-
rázkov dozvedeli niečo o svojich 
osobnostiach. Zorganizovali sme 
viacero zaujímavých prednášok 
na rôzne témy: obchodovanie 
s  ľuďmi, ľudské práva, správne 
recyklovanie odpadu alebo čo 
robiť, ak doma horí.“ 

Komunitné centrum organizu-
je aj množstvo výletov, pobytov 
v  prírode v  okolí Košíc, návštevy 

zoologickej i botanickej záhrady, 
múzeí či športovísk (napríklad 
účasť na hokejovom zápase Košíc 
s  Liptovským Mikulášom v  Steel
aréne). „Úprimne sme sa tešili 
z  týchto možností, pretože väč-
šina detí, ale aj dospelých, ktorí 
s  nami takéto výlety absolvovali, 
ešte napríklad nikdy žiadnu zo-
ologickú záhradu nenavštívili. 
Výborne bolo napríklad vo fur-
čianskom lesoparku, kde sme si 
okrem športu dopriali aj skvelú 
opekačku. Stretávali sme sa aj v 
tvorivých dielňach, učili sme sa 
variť a piecť rôzne dobroty, zabá-
vali sme sa v  detskom klube pri 
rôznych hrách, stolnom tenise či 
stolnom futbale,“ priblížila Petra 
Lukácsová Spielvogelová.

V predvianočnom čase vďa-
ka viacerým darcom mohlo ko-
munitné centrum obdariť každé 
dieťa sladkým mikulášskym 
balíčkom a vypomôcť rodinám 
s potravinami i hygienickými 
potrebami. Vianočnú atmosfé-
ru umocnili spoločným varením 
kapustnice a  pečením koláčov 
i  návštevou výnimočného Ježiš-
ka, ktorý obdaril všetky detičky 
a vykúzlil úsmev na ich tvárach. 
„Naše deti a klientky učíme, aké 

je dôležité napriek zložitým ži-
votným situáciám myslieť aj na 
iných. Preto sme sa rozhodli 
urobiť radosť starkým a staren-
kám, ktorí sa často cítia osamelí. 
Vyrobili sme pre nich vianočné 
pozdravy, pribalili sme aj malé 
darčeky a s deťmi sme sa ich vy-
brali navštíviť. Potešilo nás, že sa 
nám táto myšlienka podarila zre-
alizovať v Domove dôchodcov na 
Garbiarskej ulici, kde nám otvo-
rili svoje dvere,“ uzavrela Petra 
Lukácsová Spielvogelová.
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Činnosť Psychosociálneho centra na Adlerovej 4

KONTAKT
Zariadenie núdzového 
bývania a útulok
Adlerova 4, 040 22 Košice
telefón: 055/698 62 49, 0944 
544 522
web: www.pscentrum.sk
e-mail: znb@pscentrum.sk

Komunitné centrum
Adlerova 4, 040 22 Košice
telefón: 0918 964 720
web: www.pscentrum.sk
e-mail: kc@pscentrum.sk
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MDŽ s Vladislavom Stankom na ľade
Poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach a miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov Vladislav Stanko srdečne pozýva občanov 
s trvalým pobytom v mestskej časti Dargovských hrdinov v nedeľu 8. marca 2020 
od 14.45 do 16.00 h na verejné korčuľovanie do Arény Sršňov. 
Vstup zdarma + malá pozornosť pre dámy.
www.vladostanko.sk

Nábor detí od 4 rokov do hokejovej prípravky HK Sršne Košice každý utorok (16.35 h) 
a sobotu (9.10 h). Kontakt: Marek Mergleský, 0905 622 145, info@arenasrsnov.sk
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PONUKA ZAUJÍMAVÝCH AKTIVÍT

STANOVIŠTIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV 2020

Spoločenské centrum – Kultúrne stre-
disko mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov na Jegorovovom námestí 
5 ponúka od januára tohto roka viacero 
zaujímavých aktivít. 
Zdravotno-relaxačné cvičenie sa koná 
každý pondelok od 16.50 h. Joga pre 
začiatočníkov a mierne pokročilých je 

v ponuke každý pondelok od 
18. h, v pláne je celkovo až 19 lekcií. 
SM systém obsahuje liečebné aj pre-
ventívne programy na zdravie, kondíciu 
a rehabilitáciu chrbtice, programy na 
redukciu hmotnosti, harmonizáciu 
a detoxikáciu organizmu. 
V pláne je až 20 lekcií.
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iaAHA FIT - REDUKČNÉ  REVITALIZAČNÉ  ŠTÚDIO  ZDRAVIA                                                             

•  NESKRÝVAJME ŠUNČIČKY redukčný kurz   
•  PRESTAŇME BLBNÚŤ MOLETKY
 formovanie tela v menopauze, v zrelom veku
•  BOHYNE NESTARNÚ tvárová gymnastika, uvoľňujúce cvičenie pre žiarivú 

vitalitu, energiu a zdravie
•  SM SYSTÉM, ZDRAVOTNÉ CVIČENIE
 rieši chybné držanie tela, skoliózu, bolesti chrbtice, lieči a regeneruje 

platničky, bolesti kĺbov        
• BABI NATOČ GRAMOFÓN 
 cvičenie pre babičky, zdravotne oslabených
• TEHUĽKYcvičenie – gravidné, šestonedieľky, po pôrode
 • PILATES, FIT BALL, OVERBALL 
 KUNDALINI YOGA, KALOKAGATIA 
 pre zdravý chrbát, kĺby, svaly a dušu
• ENERGETICKÁ PSYCHOLÓGIA EFT
• PORADŇA – KONZULTÁCIE 
 zdravý životný štýl, definitívne schudnutie bez diét, 
 poruchy výživy, bolesti pohybového aparátu
FURČA – Exnárova 10, vchod vľavo / Anka, 0907 915 584,ahafit@ahafit.sk

F-kuriér 
Občasník mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Nepredajné.
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15. 1.   Mgr. Dominik Babušík
22. 1.  Jaroslav Dvorský
29. 1.  Roland Georgiev
5. 2. Mgr. Ľubor Kalafus
12. 2. Mgr. Marián Krasnovský
19. 2. Ing. Roman Križalkovič

26. 2.  Ing. Matúš Novák, PhD.
4. 3. Mgr. Jana Rubická
11. 3. MUDr. Ján Sekáč
18. 3. Ing. Dušana Sobodová
25. 3. Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M.
1. 4. Eduard Valkovský

8. 4. Mgr. Dominik Babušík
15. 4. Jaroslav Dvorský
22. 4.  Roland Georgiev
29. 4. Mgr. Ľubor Kalafus
6. 5. Mgr. Marián Krasnovský
13. 5. Ing. Roman Križalkovič

20. 5. RNDr. Miriam Melišová-Čugová
27. 5. Ing. Matúš Novák, PhD.
3. 6. Mgr. Jana Rubická
10. 6. MUDr. Ján Sekáč
17. 6. Ing. Dušana Sobodová
24. 6. Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M.

Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase od 
15.30 do 16.30 h v zasadacej sieni Miestneho úradu mestskej časti Košice-
-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici 7 s výnimkou letných prázdnin 

v júli a auguste. Občania majú možnosť prísť za poslancami miestneho za-
stupiteľstva a oboznamovať ich s podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych 
sférach. Takto vyzerá prehľad poslaneckých dní na prvý polrok 2020.

POSLANECKÉ DNI PRE OBČANOV


