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POZVÁNKY NA AKCIE

Mesto Košice uspelo so žiados-
ťou o finančné prostriedky z eu-
rofondov na projekt revitalizá-
cie vnútroblokových priestorov 
– verejného priestranstva na 
Lidickom námestí, Tokajíckej, 
Kurskej a Kalinovskej ulici. 

Práce na tomto projekte sa zač- 
nú v druhom polroku 2022 a 
po ich ukončení sa budú môcť 
obyvatelia nášho sídliska tešiť 
z dvoch nových detských ihrísk 

vrátane lanovej časti na Lidic-
kom námestí 11 a Tokajíckej 
ulici 20, z fitness ihriska a agi-
lity-kynologického ihriska na 
tréning psov. 
Celkovo v tomto vynovenom 
vnútroblokovom priestore pri-
budne podľa projektu aj 23 
parkových lavičiek a chodníky 
z betónových tvárnic. Sadové 
úpravy počítajú s vysadením 
takmer 40 stromov a takmer 
300 krovín.

Participatívny rozpočet je jeden z najobľúbenejších nástrojov par-
ticipácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických nástro-
jov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania 
o prerozdelení časti verejných zdrojov. Otvára nový typ verejnej 
diskusie medzi občanmi a subjektami verejnej správy nielen o rea-
lizácii navrhnutých projektov, ktoré iniciovali občania. 

Na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude predložený 
materiál týkajúci sa zriadenia participatívneho rozpočtu v mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov. V kalendárnom roku 2022 dôjde 
k spracovaniu všetkých potrebných úkonov, aby mohli obyvatelia v 
rámci stanovených kategórií a finančných dotácií na jednotlivé ob-
lasti participatívneho rozpočtu zasielať návrhy na konkrétne pro-
jekty, ktoré budú realizované v roku 2023. Pôjde o takzvané ľahšie 
projekty, pri ktorých nebude potrebné riešiť stavebné povolenie. 

Vás pozýva
29. mája  2022  (NEDEĽA) 

MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ DETÍ NA FURČI

15.00 – 18.00 h 
PARK PRI PENZIÓNE FONTÁNA 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s článkom 6 odsekom 1 písmeno e) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete na 

www.kosice-dh.sk/ochrana-osobnych-udajov alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 055 300 90 01.

PROGRAM:
UJO ĽUBO  (16.00 – 17.00 h)
TANEČNÁ SKUPINA SHOW DS KOŠICE 
POD VEDENÍM JÁNA GREGU 
AUTOGRAMIÁDA HOKEJISTOV HC KOŠICE
SKÁKACIA ATRAKCIA
MASKOTI
MAĽOVANIE NA TVÁR
TVORIVÉ DIELNE 
V SPOLUPRÁCI S CVČ CHARKOVSKÁ 1
UKÁŽKY ČINNOSTI POLÍCIE 

VSTUP ZDARMA

Bližšie informácie: 

www.kosice-dh.sk

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET



OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 2/2022

2 |

Čo vybavíte na ohlasovni organizačno-
-právneho a správneho oddelenia? 
Evidencia pobytu obyvateľov
• evidencia narodených detí, úmrtí, 

zmeny stavu po sobáši, kartotéko-
vá evidencia,

• evidencia trvalého a prechodného 
pobytu občanov,

• prihlasovanie občanov na trvalý a 
prechodný pobyt,

• vydávanie potvrdení o trvalom 
pobyte občanov,

• vydávanie oznamov o zrušení 
trvalého pobytu,

• doručovanie písomností formou 
verejnej vyhlášky,

• vydávanie oznámení o určení 
súpisných a orientačných čísiel na 
budovy a na garáže,

• evidencia súpisných a orien-
tačných čísiel, zabezpečovanie 
označovania ulíc a verejných 
priestranstiev,

• pri voľbách do zastupiteľských 
orgánov a pri referendách spraco-
vávanie voličských zoznamov.

Zmena priezviska po sobáši, rozvo-
de a zmena priezviska dieťaťa 
Žiadateľ/ka predloží podľa typu 
žiadosti:
• občiansky preukaz,
• sobášny list,

• rozhodnutie o zmene priezviska,
• rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 

15 rokov.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt
Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz alebo potvrde-

nie o občianskom preukaze,
• platný cestový doklad SR alebo 

osvedčenie o štátnom občianstve 
SR, ak nemá OP alebo potvrdenie 
o OP,

• rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 
15 rokov,

• doklad o vlastníctve alebo spo-
luvlastníctve budovy,

• písomné potvrdenie vlastníka, 
resp. všetkých spoluvlastníkov s 
osvedčeným podpisom, o súhlase 
s prihlásením občana na trvalý 
pobyt  (v prípade, že sa vlastník 
nemôže dostaviť osobne).

Prihlásenie občana na prechodný 
pobyt
Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz,
• rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 

15 rokov,
• doklad o vlastníctve alebo spo-

luvlastníctve budovy,

• písomné potvrdenie vlastníka, 
resp. všetkých spoluvlastníkov s 
osvedčeným podpisom, o súhlase 
s prihlásením občana na prechod-
ný pobyt  (v prípade, že sa vlastník 
nemôže dostaviť osobne).

Potvrdenie o pobyte osoby
Žiadateľ/ka predloží občiansky preu-
kaz a potvrdenie o úhrade správneho 
poplatku v sume 5 eur.

Zrušenie trvalého pobytu
V prípade úmrtia žiadateľ/ka predlo-
ží občiansky preukaz a úmrtný list.
Pri vycestovaní do zahraničia s 
cieľom tam trvale žiť žiadateľ/ka 
predloží občiansky preukaz, doklad 
potvrdzujúci pobyt žiadateľa v 
zahraničí.
Pri zrušení trvalého pobytu na návrh 
vlastníka žiadateľ/ka predloží:
• návrh na predtlači mestskej časti, 

ktorá sa nachádza na webovom 
sídle v odkaze „Vzory tlačív – 
organizačno-právne a správne 
oddelenie“,

• občiansky preukaz,    
• doklad o vlastníctve alebo spo-

luvlastníctve budovy,
• písomné potvrdenie vlastníka, 

resp. všetkých spoluvlastníkov s  
osvedčeným podpisom, o súhlase 
s odhlásením občana z trvalého 
pobytu (v prípade, že sa vlastník 
nemôže dostaviť osobne),

• právoplatný rozsudok súdu o 
rozvode – v prípade rozvodu man-
želstva.

Na základe súdneho rozhodnutia o 
obmedzení alebo zrušení užívacieho 
práva žiadateľ/ka predloží občiansky 
preukaz a právoplatné rozhodnutie 
súdu.  

Pridelenie súpisného čísla na dom, 
chatu, garáž
Ak ste postavili dom, chatu alebo 
garáž a máte právoplatné kolaudač-
né rozhodnutie, je nutné požiadať o 
vydanie listiny o súpisnom čísle na 
tieto nehnuteľnosti.
Žiadateľ/ka predloží: občiansky 
preukaz, žiadosť o určenie súpisného 
a orientačného čísla s prílohami, 
ktorá sa nachádza na webovom sídle 
v odkaze „Vzory tlačív – organi-
začno-právne a správne oddelenie“.

Prezidentka Slovenskej republiky 
Zuzana Čaputová úradovala počas 
posledného aprílového týždňa v Ko-
šiciach z regionálneho pracoviska 
prezidentskej kancelárie. V jej prog- 
rame v pondelok 25. apríla bolo aj 
stretnutie s mamičkami-samoži-
viteľkami v priestoroch Denného 
centra mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov na Jegorovovom 
námestí 5, kde sídli aj Materské cen-
trum Pastierik, ktoré je členom Únie 
materských centier Slovenska. Ešte 
pred začiatkom samotnej diskusie  
o sociálnej situácii najmä v súvislosti 
s rastom cien a jeho dosahom na ži-
vot najohrozenejších skupín privítal 
Zuzanu Čaputovú na našom sídlisku 
starosta mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov Jozef Andrejčák.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová navštívila Furču

KONTAKT
iveta.karabasova@kosice-dh.sk, 

pravne@kosice-dh.sk, 
055 300 90 24



Mestské zastupiteľstvo v Ko-
šiciach uznesením z 1. júla 
2021 pod bodom Starostlivosť 
o mládež a možnosť zriadenia 
mládežníckeho parlamentu 
mestskými časťami schválilo 
zriadenie mládežníckych par-
lamentov pre mestské časti 
v Košiciach, pričom zloženie, 
spôsob ustanovenia a úlohy 
mládežníckeho parlamentu si 
určí každá mestská časť. 

Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti Košice-Dargovských 
hrdinov sa bude na júnovom 
zasadnutí zaoberať zriadením 
mládežníckeho parlamentu 
mestskej časti (od 1. septem-
bra 2022) a schválením jeho 
štatútu.

„Mestská časť Košice-Dar-
govských hrdinov považuje 
na základe príkladov mládež-
níckych parlamentov z miest 
na Slovensku a v zahraniční 
i na základe odborných štúdií 
vznik mládežníckeho parla-
mentu za perspektívny krok 
s cieľom zapojiť mládež do  

činností v prospech svojho 
okolia a zároveň ju smerovať 
k zodpovednosti a občianskej 
angažovanosti,“ vraví zástup-
ca starostu a poslanec miest-
neho zastupiteľstva Dominik 
Babušík, ktorý bol predklada-
teľom všetkých návrhov v sú-
vislosti so spustením činnosti 
mládežníckeho parlamentu. 

Mládežnícky parlament 
bude apolitická organizá-
cia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov. Jeho hlavným 
cieľom bude zastupovanie 
mládeže, podpora aktivít pre 
mladých, zvyšovanie povedo-
mia a participácie mladých na 
živote v našej mestskej časti. 

V predmete činnosti mládež-
níckeho parlamentu sa okrem 
iného uvádzajú tieto aktivity:
spracovanie a podávanie ini-
ciatívnych návrhov a postre-
hov vo veciach týkajúcich sa 
mládeže na území mestskej 
časti, podieľanie sa na rozvo-
ji práce s mládežou, rozvoji 

mládežníckych iniciatív a na 
riešení problémov mladých 
ľudí žijúcich a študujúcich na 
území mestskej časti, spolu-
práca pri realizácii strategic-
kých cieľov a zúčastňovanie 
sa na aktivitách zameraných 
na rozvoj mládeže na území 
mestskej časti, iniciatíva pri 
kampaniach na vytváranie 
spolupráce medzi deťmi, mlá-
dežou a verejnosťou a podpora 
projektov pre neorganizovanú 

mládež, spolupráca s mest-
skou časťou, komunikácia sa 
starostom či zástupcom sta-
rostu, spolupráca s mládež-
níckymi parlamentmi iných 
mestských častí, miest alebo obcí. 

O všetkých konkrétnych kro-
koch bude mestská časť Koši-
ce-Dargovských hrdinov infor-
movať v dostatočnom časovom 
predstihu žiakov a študentov 
škôl pôsobiacich na našom 
sídlisku. 
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V sobotu 9. apríla sa uskutoč-
nil 19. ročník Furčianskeho 
maratónu. Túto športovú ak-
ciu už pravidelne podporuje 
aj mestská časť Košice-Dar-
govských hrdinov. Preteky 
zorganizoval O5 bežecký klub 
Furča, ktorý založili v roku 
2004. Štart pretekov bol pred 
budovou Stavebného bytové-
ho družstva III na Furčianskej 
60, maratónska súťaž prebie-
hala na trati v lesoparku po 
promenádnom chodníku na 
Zelený dvor a späť (celkovo 
šesť kôl). 

Víťaz v mužskej kategórii Jo-
zef Urban (čas 2:54:07 h) sa 

stal držiteľom Putovného 
pohára Memoriálu Štefana 
Semana. Víťazka v ženskej 
kategórii Ivana Butoracová 
(čas 3:19:11 h) sa stala drži-

teľkou Pohára starostu mest-
skej časti Košice-Dargovských 
hrdinov.

Furčiansky maratón je sú-
časťou dvojkombinácie mara-

tónov v našej mestskej časti. 
Sčítavajú sa dosiahnuté časy 
na Furčianskom maratóne a 
na eXtrém maratóne, ktorý sa 
na našom sídlisku uskutoční v 
sobotu 30. júla 2022.

Štefan Seman počas svojej 
bežeckej kariéry zabehol 49 
maratónov, 100-kilometrovú 
trať zvládol 8-krát, bežec-
kú 12-hodinovku absolvoval 
2-krát, 24-hodinovku odbehol 
šesťkrát. Tento dlhoročný be-
žecký nadšenec, žijúci na Furči 
aj so svojou rodinou – man-
želkou Zlaticou a tromi deťmi, 
tragicky zahynul vo februári 
1997 počas tréningového behu 
na trase vo Vysokých Tatrách.

V našej mestskej časti vznikne od 
septembra mládežnícky parlament 

Na 19. ročníku Furčianskeho maratónu triumfovali Urban a Butoracová
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Do jarného upratovania sa zapojili 
aj zamestnanci miestneho úradu
V marci sa uskutočnilo veľ-
ké upratovanie muldy pod 
bikrosovou dráhou v lokalite 
Lidické námestie, Benadova 
ulica. Aktivační pracovníci vy-
čistili aj chodník smerom na 
Prešovskú cestu a garáže pod 
Benadovou ulicou. Na kon-
ci marca počas bezplatného 

zberu elektroodpadu mest-
ská časť Košice-Dargovských 
hrdinov v spolupráci so spo-
ločnosťou H+EKO vyviezla ne-
potrebné spotrebiče zo 109 do-
mácností. Obyvatelia Moňok 
potoka poupratovali túto ob-
lasť, vyvezené boli celkovo tri 
veľkokapacitné kontajnery. 
Na začiatku apríla pokračo-

valo veľké upratovanie v mul-
dách medzi Kurskou ulicou a 
Lidickým námestím. V lesíku 
pod Jaltskou ulicou upratovali 

v čase mimo úradných hodín 
zamestnanci Miestneho úradu 
mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov.

F-kuriér 
Občasník mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Nepredajné.
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VESMÍR ŽENY 
POMOC ženám v každom veku

KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ                
FYZICKÝ/MENTÁLNY

ENERGETICKÁ EMOČNÁ PSYCHOLÓGIA
únava, smútok, beznádej, absencia 

motivácie a energie
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

VÝŽIVA/POHYB/PSYCHOHYGIENA
REDUKCIA, CHUDOSŤ, PORUCHY VÝŽIVY
DYSBALANCIE POHYBOVÉHO APARÁTU
REHABILITÁCIA, SM systém, cvičenia 

INFO: 0907 915 584  
E-MAIL: annahstudio@centrum.sk

CVIČENIE 
S ANKOU 

 „Neskrývajme šunčičky“  
 FURČA/KOŠICKÁ NOVÁ VES

  SLEČNY, MAMKY, BABIČKY,
  NESKRÝVAJTE ŠUNČIČKY :),

   SKÚSTE SPOLU S NAMI 
    ZACVIČIŤ SI, DÁMY.

INFO: 0907 915 584  

E-MAIL: annahstudio@centrum.sk
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