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Miestny úrad bude už čoskoro sídliť v obchodnom centre Laborec

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na 
májovom zasadnutí schválilo projekt 
financovania opráv a rekonštrukcií ciest 
prostredníctvom dodávateľského úve-
ru v objeme maximálne 15 miliónov 
eur a s dobou splácania najviac 10 ro-

kov, s realizáciou v období rokov 2021 
až 2023. V našej mestskej časti sa bude 
týkať opravy miestnych komunikácií na 
Krosnianskej a Jaltskej ulici aj na Triede 
arm. gen. L. Svobodu. „Opravy vnútro- 
blokových komunikácií, ktoré sú v majet-

ku a správe mesta Košice, považujem za 
veľmi dôležité. S mestom na túto tému 
pravidelne komunikujeme a dúfame, že v 
rámci schváleného materiálu z májového 
mestského zastupiteľstva k plánovanej 
rekonštrukcii ciest pristúpi mesto Košice 
k opravám vnútroblokových ciest v našej 
mestskej časti. Za rovnako dôležité po-

važujem aj rekonštrukciu podchodu pod 
hlavnou cestou medzi ulicami Kalinovská 
a Adlerova. V súčasnosti už je spracovaný 
stavebný projekt, preto pevne verím, že 
mesto v najbližšom čase pristúpi k jeho 
realizácii,“ povedal k tejto téme starosta 
mestskej časti Košice-Dargovských hrdi-
nov Jozef Andrejčák.

Miestny úrad mestskej časti Koši-
ce-Dargovských hrdinov bude už 
čoskoro sídliť v nových priestoroch 
v obchodnom centre Laborec na ad-
rese Povstania českého ľudu 3. 

„Sme radi, že po dlhých rokoch 
bude náš miestny úrad sídliť v 
moderných a reprezentatívnych 
priestoroch. Vďaka skvelej po-
lohe v obchodnom centre Laborec 
budeme aj bližšie k obyvateľom, 
ktorí k nám prichádzajú mest-
skou hromadnou dopravou alebo 
pešo. Proces sťahovania na prelo-
me júla a augusta bude náročný, 
keďže našou prioritou je, aby sme 
to všetko zvládli čo najrýchlejšie 

a aby to čo najmenej obmedzilo 
úradné hodiny pre obyvateľov. Za-
mestnanci miestneho úradu preto 
budú aj v čase osobného voľna 
a počas víkendov pracovať na čo 
najrýchlejšom presťahovaní miest-
neho úradu,“ skonštatoval starosta 
mestskej časti Košice-Dargovských 

hrdinov Jozef Andrejčák, ktorý sa 
obyvateľom našej mestskej časti v 
predstihu poďakoval za pochope-
nie, keď vzhľadom na sťahovanie 
a presun sídla miestneho úradu 
na novú adresu nebude možné 
niekoľko dní vykonávať kompeten-
cie miestneho úradu. 

V pláne sú aj veľké opravy ciest 

23. AUGUSTA 2021 od 8.00 h
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou 
H+EKO uskutoční bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebi-
čov z ulíc: Kurská, Kalinovská, Lidické námestie, Tokajícka, Benadova, Baš-
ťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielo-
cerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova.

ZBER ELEKTROODPADU
24. AUGUSTA 2021 od 8.00 h
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou 
H+EKO uskutoční bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotre-
bičov z ulíc: Adlerova, Fábryho, Exnárova, Krosnianska, Ulica Sv. rodiny, 
Ovručská, Zupkova, Charkovská, Buzulucká, Na hore, Drieňová, Orechová, 
Prešovská, Sečovská, Slivník, Vo Výmoli, Vyšná Úvrať.

AKO NA TO?
Odber nahláste telefonicky na miestny úrad našej mestskej časti na číslo 055/300 90 09 
počas úradných hodín alebo e-mailom na zivotne@kosice-dh.sk a uveďte potrebné údaje
(typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt).

POZOR!!! 
Svoju požiadavku na odvoz nám nahláste najneskôr do 19. augusta 2021.

Staré, nepotrebné elektrospotrebiče uložte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodiny v spoločných priestoroch 
brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Obyvatelia v rodinných domoch uložia 

elektroodpad k bráne z vnútornej strany. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj 
malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.

INFORMÁCIE NÁJDETE AJ NA WEBE www.kosice-dh.sk.  ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ČISTOTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Mestská časť Košice- 
Dargovských hrdinov

Všetky aktuálne informácie 
o našej mestskej časti nájdete aj 
prostredníctvom troch oficiálnych 
informačných kanálov: webovej 
stránky www.kosice-dh.sk, 
oficiálneho facebookového 
profilu www.facebook.com/dar-
govskychhrdinov a aj v aplikácii 
Košice-Furča, ktorú si môžete 
zdarma stiahnuť do svojich 
mobilných telefónov.

Úradné hodiny v novom sídle 
Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30     
Utorok:  8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30     
Streda:  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
Štvrtok:  8.00 – 12.00     
Piatok:   8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
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Mestská časť Košice-Dargovských 
hrdinov zorganizovala počas 
dvoch aprílových sobôt brigády, 
počas ktorých zamestnanci miest-
neho úradu spolu s dobrovoľníkmi 
upratovali okolie ulíc a verejných 
priestranstiev na našom sídlisku. 
Aktivační pracovníci popri vyko-
návaní základných činností súvi-
siacich s údržbou poriadku a čis-
toty na verejných priestranstvách 
v našej mestskej časti v utorok 8. 
júna opakovane upratovali v ob-
lasti Moňok potok. Z tejto lokali-
ty bol odvezený jeden preplnený 
veľkokapacitný kontajner. V spo-
lupráci s organizáciou na ochranu 
životného prostredia save_natu-
re_civas a spoločnosťou Deutsche 
Telekom Services Europe – Slova-

kia aj za účasti starostu mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov 
Jozefa Andrejčáka sa podarilo v 
našej mestskej časti zbaviť ďalšej 
čiernej skládky v oblasti lesíka 
nad Prešovskou cestou. 

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov 
zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídlis-
ka v zmysle zákona o sociálnych službách 
viacero foriem sociálnych služieb, ktoré za-
strešuje oddelenie sociálnych vecí, kultúry 
a športu miestneho úradu mestskej časti:

 terénna forma sa poskytuje fyzickej oso-
be v jej prirodzenom sociálnom prostredí 
(opatrovateľská služba v byte občana),

 stravovanie v jedálni, donáška stravy do 
domu.

Ak má obyvateľ právoplatné rozhodnutie o 
odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu 
na základe jeho žiadosti vydalo Mesto Koši-
ce, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so 
žiadosťou o zabezpečenie poskytovania so-
ciálnej služby – konkrétne terénnej opatro-
vateľskej služby. Sociálna služba počas dňa 
sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo nepriazni-
vým zdravotným stavom. Sociálnu službu 
na našom sídlisku zabezpečujú kvalifiko-
vané opatrovateľky vždy počas pracovných 
dní v rozsahu najviac osem hodín denne v 
čase od 7.30 do 15.30 h.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdi-
nov tiež zabezpečuje v pracovných dňoch 
stravovanie v podobe obedov pre dôchod-
cov s trvalým pobytom v našej mestskej 
časti. Dôchodcovia môžu využiť v čase od 
11. do 14. hodiny buď služby reštaurácie 
Leonardo na Kalinovskej 20, alebo obdr-
žať stravu prostredníctvom donášky obe-
da priamo do domácnosti. Dôchodcovia s 
dôchodkom do 475 € platia za obed 1,8 €, 
dôchodcovia s dôchodkom nad 475,01 € 
platia za obed 3 €. 

Poslanecké dni – druhý polrok 2021
Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase 
od 15.30 do 16.30 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Koši-
ce-Dargovských hrdinov na Povstania českého ľudu 3. Obyvatelia majú 
možnosť prísť za poslancami miestneho zastupiteľstva a oboznamovať 
ich s podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych sférach. Takto vyzerá 
prehľad poslaneckých dní na druhý polrok 2021.

Zaujímavé investičné aktivity
Obyvateľov nášho sídliska zaiste potešia informácie o dvoch chystaných 
investíciách. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov má v pláne re-
vitalizovať priestor pred gréckokatolíckym kostolom (na snímke), rozší-
riť už existujúci park, pridať lavičky, nové osvetlenie, výsadbu, vytvoriť 
priestor pre komunitnú kaviareň, dobudovať schodisko od križovatky. 
V spolupráci s mestom Košice a Správou mestskej zelene sa bude revi-
talizovať aj vnútroblokový priestor Kurská-Lidické námestie-Tokajícka, 
kde vznikne nové detské ihrisko, fit ihrisko, nové lavičky, dôjde k úprave 
starých betónových plôch a k novej výsadbe.

Dobrovoľnícke brigády a upratovanie na Furči

22. 9. 2021
Mgr. Dominik Babušík

29. 9. 2021
Jaroslav Dvorský

6. 10. 2021
Roland Georgiev

13. 10. 2021
Mgr. Ľubor Kalafus

20. 10. 2021
Mgr. Marián Krasnovský

27. 10. 2021
Ing. Roman Križalkovič

3. 11. 2021
RNDr. Miriam Melišová-Čugová

10. 11. 2021
Ing. Matúš Novák

24. 11. 2021
Mgr. Jana Rubická

1. 12. 2021
MUDr. Ján Sekáč

8. 12. 2021
Ing. Dušana Sobodová

15. 12. 2021
Ing. Vladislav Stanko, 
MBA, LL. M

22. 12. 2021
Eduard Valkovský

Osobne
Miestny úrad mestskej časti Koši-
ce-Dargovských hrdinov, oddelenie 
sociálnych vecí, kultúry a športu, 
Povstania českého ľudu 3, Košice

Telefonicky   
055 300 90 11, 055 300 90 12, 
0911 568 094
E-mail 
sociálne@kosice-dh.sk

VIAC INFORMÁCIÍ

Informácie o poskytovaní sociálnej služby



Folkfest Postupimská
Od 31. mája do 4. júna prebiehalo na Základnej škole Postupimská 37 podujatie Folkfest Postu-
pimská, počas ktorého prežili žiaci a pedagogický zbor školy všetky tradičné sviatky. Žiaci školy sa 
počas týchto dní učili zážitkovou formou, hlavnou myšlienkou ojedinelého podujatia bolo obozná-
miť ich s ľudovými tradíciami, remeslami a slovenskými zvykmi. Zaujímavý týždeň ukončil skvelý 
koncert a súťaž Minitalent Folkfest, ktorú moderoval Patrik Herman.
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Odstraňovanie dlhodobo odsta-
vených vozidiel je značne zdĺha-
vý a komplikovaný proces. V roku 
2021 sa však podarilo odstrániť v 
našej mestskej časti z parkova-
cích miest už 12 vrakov. 

Odstrániť takéto vozidlo je v pr-
vom rade povinný jeho držiteľ. 
Ak tak neurobí, prichádza na rad 
„nútené odstránenie“, na ktorom 
musia participovať tri subjekty: 
1. správca cesty alebo obec,
2. vozidlo je podľa zákona o od-
padoch možné umiestniť iba na 
určené parkovisko, ktorého pre-
vádzkovateľom je súkromná spo-
ločnosť,
3. po umiestnení vozidla na ur-
čené parkovisko nastupuje tretí 
subjekt – orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva, ktorý 
určí, ako naložiť s vozidlom.

Mesto Košice delegovalo túto prá-
vomoc na Mestskú políciu mesta 
Košice (MsP). Pred samotným 
odstránením vozidla je správ-
ca cesty alebo obec (v Košiciach 
teda MsP) povinný zaslať držite-
ľovi vozidla výzvu na odstránenie 
vozidla. Ak do 60 dní od vyzvania 
držiteľ vozidla nevykoná nápra-
vu, je možné vozidlo umiestniť na 
určené parkovisko. Na to, aby sa 

držiteľ o výzve dozvedel, musí si 
ju prevziať, respektíve sa výzva 
vráti ako neprevzatá v odbernej 
lehote. Tretím prípadom je, že sa 
výzva vráti neprevzatá s poznám-
kou pošty „adresát neznámy“. 
Vtedy musí MsP zisťovať jeho iný 
pobyt. 

Pokiaľ sa to nepodarí, tak MsP 
požiada príslušnú mestskú časť 
alebo inú obec podľa miesta tr-
valého pobytu držiteľa vozidla 
o vyvesenie výzvy na odstráne-
nie vozidla na úradnej tabuli. Po 
uplynutí doby (spravidla 15 dní), 
počas ktorej bola výzva vyvesená 
na úradnej tabuli, je MsP podľa 
zákona o odpadoch povinná poč-
kať spomenutých 60 dní a pokiaľ 
si držiteľ vozidla počas tejto leho-
ty nesplní svoje povinnosti (svoje 

vozidlo neodstráni), tak až vtedy 
môže MsP jeho vozidlo odtiahnuť 
na určené parkovisko. Zákonnú 
lehotu 60 dní je potrebné dodržať 
aj v prípade, ak bola výzva doru-
čovaná poštou a vráti sa späť s 
poznámkou pošty, že nebola pre-
vzatá v odbernej lehote (lehota 
uloženia na pošte + 60 dní). 

Na týchto príkladoch je mož-
né vidieť, ako sa predlžuje čas, 
pričom je k týmto lehotám ešte 
potrebné prirátať aj ďalšie lehoty, 
podľa ktorých sa riadi orgán štát-
nej správy odpadového hospodár-
stva. Problém je aj v tom, že nie je 
možné odtiahnuť všetky dlhodobo 
odstavené vozidlá, a to z dôvodu 
nedostatočnej kapacity odstav-
ných plôch (v súčasnosti už mesto 
rieši výstavbu vrakoviska).

Odstraňovanie dlhodobo odsta-
vených vozidiel so sebou prináša 
viaceré problémy. 

Okrem zákonom stanovených 
časových lehôt, ktoré je potreb-
né dodržať, je každý prípad vo-
zidla jedinečný. Pri preroková-
vaní jednotlivých prípadov môže 
nastať skutočnosť, ktorá pred-
tým nebola známa a priebeh ko-
nania sa môže predĺžiť. Vozidlo 
je možné fyzicky zlikvidovať až 
po tom, čo orgán štátnej sprá-
vy vydá rozhodnutie, v ktorom 
určí, že vozidlo je odpadom. Celé 
konanie až po vydanie takéhoto 
rozhodnutia je však značne zdĺ-
havé. Riešenie tohto problému si 
preto žiada zmeniť veľmi zdĺha-
vú legislatívu na úseku odstra-
ňovania vrakov. 

Prečo je odstraňovanie dlhodobo 
odstavených vozidiel také zdĺhavé?

Vznikli zóny zákazu 
státia pre nákladné 
vozidlá nad 5 metrov
Na území mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov sa zrealizovalo zvislé do-
pravné značenie v súvislosti so zriadením 
zón zákazu státia pre nákladné vozidlá 
dĺžky nad 5 metrov v čase od 17. do 7. hodi-
ny. Mestská polícia začala po osadení všet-
kých dopravných značiek kontrolovať do-
držiavanie značenia. Bez obmedzenia bude 
možné parkovať napríklad v týchto lokali-
tách: Kurská – severozápadné parkovisko, 
Ulica maršala Koneva – nad OC Bodva, 
parkovisko pri Poliklinike Východ, Lingov 
– parkovisko pri predajni InSportLine, pri 
Centre voľného času Charkovská, Pošta 22, 
nad Jaltskou ulicou pod OC Torysa.
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GRAFFITI MAĽBA SKRÁŠĽUJE 
VÝMENNÍK NA FÁBRYHO ULICI
Mestská časť Košice-Dargov-
ských hrdinov v rámci skrášľo-
vania medziblokových priesto-
rov podporila vznik viacerých 
graffiti malieb na rôznych opor-
ných múroch, výmenníkoch a 
iných verejných priestranstvách. 
Tieto maľby realizovali umel-
ci žijúci v našej mestskej časti, 
ktorí sa takýmto umením zao-
berajú, a vyvolali skvelý ohlas 
u obyvateľov. V máji tohto roka 
vzniklo na stene výmenníka na 
Fábryho ulici v blízkosti zák-
ladnej školy graffiti s ekologic-
kým motívom podľa námetu a 
s podporou spoločnosti Výcho-
doslovenská distribučná (VSD). 
Dielo realizoval umelec OAR, 
ktorý ešte v poslednej dekáde 
uplynulého roka pripravil aj 
graffiti na výmenníku na Jalt-
skej ulici. Graffiti steny vznikli 
vďaka finančnej podpore spo-
ločnosti Východoslovenská dis-
tribučná (VSD) a boli súčasťou 
projektu „Skrášlime si okolie“ 
na zatraktívnenie prvkov elek-
troenergetickej infraštruktúry.
Takto pretvorené výmenníky 
skrášľujú okolie v mestskej 
časti a zároveň slúžia aj ako 
edukačné maľby v oblasti ener-
getiky.

F-kuriér 
Občasník mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Nepredajné.
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STANOVIŠTIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV 2021
P.č.st. 18. 2. - 25. 2. 18. 3. - 25. 3. 22. 4. - 29. 4. 20. 5. - 27. 5. 17. 6. - 24. 6.

1. Kalinovská 3-5 Lidické námestie 1-5 Jaltská 7 Bielocerkevská 2-4 Dvorkinova 10-12 

2. Kalinovská 8  Lidické námestie 11 Jaltská 23 Bielocerkevská 11 Maurerova 2-3

3. Kurská 7-9 Lidické námestie 16 Kpt. Jaroša 6 Bielocerkevská 27 Maurerova 10 

4. Kurská 12-14 Benadova 1 Kpt. Jaroša 8-10 Clementisova 3 Maurerova 17

5. Kurská 21 Benadova 17 Kpt. Jaroša 9 Clementisova 8-9 PČĽ 5-9 

6. Kurská 24 Bašťovanského 4 Postupimská 4 Dvorkinova 1-3 PČĽ 6 

7. Kurská 31 Bašťovanského 10 Postupimská 13 Dvorkinova 6 PČĽ 16-18 

8. Tokajícka 10-12 Jegorovovo námestie 3-4 Postupimská 29 Dvorkinova 20 PČĽ 28-30 

P.č.st. 15. 7. - 22. 7. 12. 8. - 19. 8. 9. 9. - 16. 9. 7. 10. - 14. 10. 4. 11. - 11. 11.

1. Buzulucká 8-10 Krosnianska 35 Ovručská 19 Fábryho 2 Adlerova 8

2. Buzulucká 9 Zupkova 4 Krosnianska 49 Fábryho 9 Adlerova 23 

3. Buzulucká 17 Zupkova 9 Krosnianska 61 Fábryho 10 Slivník 11 

4. Buzulucká 20 Zupkova 10 Krosnianska 75-77 Fábryho 13-15 Slivník 39

5. Charkovská 8-10 Zupkova 21 Krosnianska 83-85 Fábryho 20 Orechová 13-17 

6. Charkovská 22 Zupkova 33 Krosnianska 91 Fábryho 36 Drieňová 

7. Krosnianska 11-13 Ovručská 7-9 Exnárova 4-6 Adlerova 3-5 Prešovská ulica

8. Krosnianska 23 Ovručská 15-17 Exnárova 9-11 Adlerova 13-15 Vo výmoli 

STANOVIŠTIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV 2021
P.č.st. 18. 2. - 25. 2. 18. 3. - 25. 3. 22. 4. - 29. 4. 20. 5. - 27. 5. 17. 6. - 24. 6.

1. Kalinovská 3-5 Lidické námestie 1-5 Jaltská 7 Bielocerkevská 2-4 Dvorkinova 10-12 

2. Kalinovská 8  Lidické námestie 11 Jaltská 23 Bielocerkevská 11 Maurerova 2-3

3. Kurská 7-9 Lidické námestie 16 Kpt. Jaroša 6 Bielocerkevská 27 Maurerova 10 

4. Kurská 12-14 Benadova 1 Kpt. Jaroša 8-10 Clementisova 3 Maurerova 17

5. Kurská 21 Benadova 17 Kpt. Jaroša 9 Clementisova 8-9 PČĽ 5-9 

6. Kurská 24 Bašťovanského 4 Postupimská 4 Dvorkinova 1-3 PČĽ 6 

7. Kurská 31 Bašťovanského 10 Postupimská 13 Dvorkinova 6 PČĽ 16-18 

8. Tokajícka 10-12 Jegorovovo námestie 3-4 Postupimská 29 Dvorkinova 20 PČĽ 28-30 

P.č.st. 15. 7. - 22. 7. 12. 8. - 19. 8. 9. 9. - 16. 9. 7. 10. - 14. 10. 4. 11. - 11. 11.

1. Buzulucká 8-10 Krosnianska 35 Ovručská 19 Fábryho 2 Adlerova 8

2. Buzulucká 9 Zupkova 4 Krosnianska 49 Fábryho 9 Adlerova 23 

3. Buzulucká 17 Zupkova 9 Krosnianska 61 Fábryho 10 Slivník 11 

4. Buzulucká 20 Zupkova 10 Krosnianska 75-77 Fábryho 13-15 Slivník 39

5. Charkovská 8-10 Zupkova 21 Krosnianska 83-85 Fábryho 20 Orechová 13-17 

6. Charkovská 22 Zupkova 33 Krosnianska 91 Fábryho 36 Drieňová 

7. Krosnianska 11-13 Ovručská 7-9 Exnárova 4-6 Adlerova 3-5 Prešovská ulica

8. Krosnianska 23 Ovručská 15-17 Exnárova 9-11 Adlerova 13-15 Vo výmoli 

 CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ     
 FYZICKÝ/MENTÁLNY/DUCHOVNÝ

 ENERGETICKÁ EMOČNÁ PSYCHOLÓGIA
 ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 VÝŽIVA/POHYB/PSYCHOHYGIENA

 REDUKCIA, CHUDOSŤ, PORUCHY VÝŽIVY
 DYSBALANCIE POHYBOVÉHO APARÁTU
 POSTCOVIDOVÁ  REHABILITÁCIA

KONZULTAČNÁ 
A PORADENSKÁ    

ČINNOSŤ

AHA FIT/FURČA – 0907 915 584
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