1/2019
26. ročník
dátum vydania:
5. 3. 2019

OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI

OBSAH

KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

OZNÁMENIE O VOĽBÁCH PREZIDENTA 
ZVOLENÍ POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA, KNIŽNICA 
TÚLAVÉ MAČKY, VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY 

www.kosice-dh.sk 

www.facebook.com/dargovskychhrdinov

Milí Furčania,
ďakujem vám za prejavenú dôveru a podporu
v komunálnych voľbách v novembri 2018. Rovnako vám ďakujem aj v mene poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských
hrdinov. Verím, že dokážeme postupne v rámci

možností našej mestskej časti zrealizovať všetky
naplánované aktivity. Spolu s poslancami budeme hľadať možnosti riešenia aj vašich podnetov.
Tieto podnety a návrhy si veľmi cením. Vždy o ne
budem prejavovať prirodzený záujem. Otvorenosť
vo vzťahu k občanom a snaha o riešenie ich problémov bude naďalej patriť medzi moje pracovné
priority.
Do návrhu rozpočtu na rok 2019 je zapracovaných viacero investičných aktivít, ktoré
vychádzajú z požiadaviek občanov, poslancov
a spracovaných programov. Spomeniem pokračovanie realizácie uzamykateľných kontajnerovísk, rozširovanie parkovacích miest na Kurskej
a Zupkovej ulici, nové svetelné body na uliciach
Sv. Rodiny a Buzuluckej, chodník k rímskokatolíckemu kostolu, výmena herných prvkov na
detských ihriskách, doplnenie bezpečnostného
kamerového systému.
Za veľmi dôležitú aktivitu považujeme revitalizá-

ciu dopravného ihriska. V tomto roku je v pláne
prvá etapa rekonštrukcie, ktorá bude pozostávať
z opravy oplotenia a prípravy plochy pre samotné
dopravné ihrisko s križovatkou, kruhovým
objazdom, cestami a chodníkmi. Všetko v zmysle
spracovaného projektu.
S mestom Košice ako správcom komunikácií
budeme pravidelne komunikovať vo veci opráv
chodníkov, schodov, ciest a podchodov pod
hlavnou cestou. Tie si vyžadujú ďalšiu rekonštrukciu, preto naše požiadavky budú smerované
na mesto Košice. Mesto Košice je tohto roku
Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, aj
naša mestská časť sa zapojí viacerými aktivitami.
Rovnako ako v ostatných rokoch, budú to aktivity
s materskými školami, skrášlenie oporných múrov grafity stenami či osadenie lavičiek.
Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov

Oznámenie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z.
z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 od 7.
do 22. hodiny. Deň konania prípadného druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky je stanovený na sobotu 30. marca 2019 od 7.
do 22. hodiny.
Právo voliť má občan SR, ktorý má
právo voliť do NR SR, čiže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na
území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Hlasovací preukaz opráv-

ňuje na zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo
volieb prezidenta SR súčasne, ale
i jednotlivo.
Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu (je platný
len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený, a len
spolu s občianskym preukazom) nasledovným spôsobom:
Osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 15. 3. 2019, pre
druhé kolo volieb najneskôr 29. 3.
2019 v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
V listinnej forme tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu
bola doručená mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov najneskôr

15 pracovných dní predo dňom
konania volieb, čiže najneskôr 25.
2. 2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019. Elektronicky tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená mestskej
časti Košice-Dargovských hrdinov
najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb, čiže najneskôr
25. 2. 2019, pre druhé kolo volieb
najneskôr 11. 3. 2019. Mestská časť
Košice-Dargovských hrdinov na tieto účely zverejnila na svojej webovej stránke e-mailovú adresu na
doručovanie žiadostí. Žiadosť musí
obsahovať: meno, priezvisko, rodné
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, prípadne korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská
časť Košice-Dargovských hrdinov
doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požia-

Fotografická súťaž
Mestská časť Košice-Dargovských
hrdinov v spolupráci s občianskym
združením Furča 04022 vyhlasuje
fotografickú súťaž. Vyzývame Furčanov, ktorí vo voľnom čase radi
fotografujú a zaujali ich na našom
sídlisku rôzne zaujímavé momenty

či zákutia, aby sa zapojili do súťaže.
Svoje fotografie posielajte najneskôr
do konca júla 2019 spolu s kontaktnými údajmi na mailovú adresu
m-urad@kosice-dh.sk. Každý súťažiaci sa môže zapojiť jednou fotografiou.

Zábery najlepších snímok budú
uverejnené v priestoroch miestneho úradu, pre ich autorov sú pripravené zaujímavé ceny. Výstava
vybraných fotografií sa uskutoční aj
v závere leta v lokalite pod mostom
pri Pošte 22.

dať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný
deň predo dňom konania volieb, čiže
najneskôr 15. 3. 2019, pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019 v úradných hodinách obce. Žiadosť musí
obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého pobytu.
Mestská časť Košice-Dargovských
hrdinov zašle hlasovací preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti najneskôr
do troch pracovných dní doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“.
Podpis voliča na žiadosti nemusí byť
úradne osvedčený.
Umiestnenie volebných miestností bude totožné s predchádzajúcimi
voľbami do orgánov samosprávy
obcí 2018.
Všetky potrebné informácie nájdu
občania na webovej stránke mestskej časti www.kosice-dh.sk.
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Zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Volebný obvod č. 1, ulice: Kalinovská, Kurská, Tokajícka, Lidické
námestie, Vo výmoli, Prešovská
cesta.
Roland
Georgiev,
nezávislý
kandidát.
Eduard
Valkovský,
KDH, SaS,
SPOLU – občianska demokracia,
SMK – MKP, NOVA.
Volebný obvod č. 2, ulice: Benadova,
Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Postupimská 33, 35, 37,
Slivník.
MUDr. Ján
Sekáč,
Šport do Košíc
a na Východ.

Ing. Matúš
Novák, PhD.,
KDH, SaS, SPOLU
– občianska demokracia,
SMK – MKP, NOVA.

Ing. Marek
Antoš,
KDH, SaS, SPOLU
– občianska demokracia, SMK – MKP,
NOVA.

Mgr. Marián
Krasnovský,
KDH, SaS, SPOLU
– občianska demokracia, SMK – MKP,
NOVA.

Mgr. Dominik
Babušík,
ŠANCA.

Volebný obvod č. 3, ulice: Postupimská 1 – 7, 9 – 31 (nepárne čísla),
Maurerova, Povstania českého ľudu,
Dvorkinova, Clementisova, Orechová, Drieňová, Na hore, Vyšná úvrať,
Sečovská cesta (nepárne čísla).
Mgr. Jana
Rubická,
KDH, SaS, SPOLU – občianska
demokracia, SMK
– MKP, NOVA.

Volebný obvod č. 4, ulice: Buzulucká,
Charkovská, Zupkova, Ovručská, Krosnianska 1 – 13 (nepárne čísla), Lupkovská.
Ing. Roman
Križalkovič,
KDH, SaS, SPOLU
– občianska
demokracia, SMK
– MKP, NOVA.
Ing. Vladislav
Stanko, MBA,
LL.M,
OĽANO,

SME RODINA
– Boris Kollár,
Zmena zdola, DÚ
Slovenska.
Volebný obvod č. 5, ulice: Krosnianska (mimo 1 – 13 nepárne čísla),
Exnárova, Fábryho, Adlerova, Sv.
Rodiny.
Dušana
Sobodová,
nezávislá
kandidátka.
Mgr. Ľubor
Kalafus,
KDH, SaS, SPOLU – občianska
demokracia,
SMK – MKP,
NOVA.
Jaroslav
Dvorský,
SMER – SD.

Poslanecké dni pre občanov – marec až jún 2019
Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase od
15.30 do 16.30 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici 7. Občania majú možnosť

prísť za poslancami miestneho zastupiteľstva a oboznamovať ich s
podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych sférach. Takto vyzerá prehľad
poslaneckých dní od marca do júna 2019.

6. 3. 2019
Mgr. Jana Rubická

3. 4. 2019
Eduard Valkovský

15. 5. 2019
Roland Georgiev

13. 3. 2019
MUDr. Ján Sekáč

10. 4. 2019
Ing. Marek Antoš

22. 5. 2019
Mgr. Ľubor Kalafus

20. 3. 2019
Ing. Dušana Sobodová

17. 4. 2019
Mgr. Dominik Babušík

29. 5. 2019
Mgr. Marián Krasnovský

27. 3. 2019
Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

24. 4. 2019
Jaroslav Dvorský

5. 6. 2019
Ing. Roman Križalkovič

ŽIACI ZŠ FÁBRYHO
na zaujímavej výstave
Ešte 5. októbra 2018 sa žiaci
9. A a 9. B triedy Základnej
školy Fábryho 44 pod vedením učiteliek Z. Lukáčovej
a S. Janovičovej zúčastnili v
Kunsthalle na výstave „Na ceste
k slovenskej štátnosti“, na ktorej
videli najcennejšie archívne
dokumenty mapujúce 100 rokov
od vzniku ČSR a 25 rokov od
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vzniku samostatnej Slovenskej
republiky. Zozbierané informácie
potom na hodinách dejepisu
spracovávali do projektov a
26. októbra ich prezentovali na
hlavnej chodbe školy. Dôležité
fakty a informácie odzneli aj v
školskom rozhlase, tiež v každej
triede žiakom pripomenuli toto
dôležité výročie.

12. 6. 2019
Ing. Matúš Novák, PhD.
19. 6. 2019
Mgr. Jana Rubická
26. 6. 2019
MUDr. Ján Sekáč
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Zloženie komisií Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány miestneho zastupiteľstva plnia úlohy podľa zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Komisie zasadajú najmenej raz za tri mesiace, prípadne podľa potreby. Komisie spolupracujú pri tvorbe materiálov, ktoré sa týkajú mestskej časti.

Finančná komisia
Predsedníčka: Mgr. Jana Rubická
Členovia: Ing. Marek Antoš, Roland Georgiev,
Eduard Valkovský

Komisia sociálna, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Dominik Babušík
Členovia: Jaroslav Dvorský, Mgr. Marián Krasnovský

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
Predseda: Ing. Roman Križalkovič
Členovia: Ing. Dušana Sobodová, Mgr. Ľubor Kalafus, MUDr. Ján Sekáč,
Ing. Matúš Novák, PhD., Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Marián Krasnovský
Členovia: Jaroslav Dvorský, MUDr. Ján Sekáč,
Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

Knižnica na Furči má vo svojom fonde
až 14 500 knižničných jednotiek
V obchodnom centre Torysa na
Jaltskej 2 sídli na Furči pobočka
Verejnej knižnice Jána Bocatia.
Toto kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja má
vo svojom fonde až 14 500 knižničných jednotiek.

pisy si môžete požičiavať domov
alebo si ich čítať v priestoroch
knižnice.
Za symbolický poplatok vám
tak Verejná knižnica Jána Bocatia vo svojich pobočkách ponúka
lacný, príjemný a užitočný spôsob
trávenia voľného času, spoľahlivý
zdroj informácií, kultivovanú a
profesionálnu komunikáciu. Mimochodom, vedeli ste, že počiatky Verejnej knižnice Jána Bocatia
siahajú až do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity?

Ide o typickú sídliskovú knižnicu
s univerzálnym fondom, kde aj
náročnejší čitateľ si môže uspokojiť svoje čitateľské a informačné potreby. Je tam voľný výber
literatúry, pričom knihy a časo-

KONTAKT NA
FURČIANSKU POBOČKU
Telefón: 055/671 71 46
e-mail: kniznicafurca@vkjb.sk
VÝPOŽIČNÝ ČAS
Pondelok: 9.30 – 18.00
Utorok: zatvorené
Streda: 9.30 – 18.00
Štvrtok: 8.00 – 16.30
Piatok: 8.00 – 16.00
Obedňajšia prestávka:
13.00 – 13.30

V sobotu 15. decembra sa v areáli
Základnej školy Krosnianska 4
uskutočnil už 4. ročník futbalového turnaja Snehuliak Cup, ktorý
organizovala partia furčianskych
športových nadšencov. Aktérov
vydareného podujatia neodradilo
ani chladné počasie. Na turnaji
sa zúčastnilo osem mužstiev a
celkovo až 60 hráčov. V dramatickom finále po penaltovom rozstrele zvíťazil tím Smečka „A“ nad

mužstvom Haraburdy 3:2.
Najlepším hráčom podujatia bol
Marián Šuľa, najlepším strelcom
sa stal s 19 gólmi Martin Bakši. Na
turnaji hral aj futbalista ligového
Ružomberka a košický odchovanec
Michal Jonec, jeho otec Mikuláš
bol počas celého dňa rozhodcom
všetkých zápasov.
Podujatie popri viacerých partneroch (Autoškola Drajv, Pizzeria Kamikadze, spoločnosť Korekt

plus, TKV) podporil aj starosta
mestskej časti Košice-Dargovských
hrdinov Jozef Andrejčák, riaditeľka
Základnej školy Krosnianska 4
Danka Daneshjoová a šéf reštaurácie Cerberos Marek Maťaš. Dušou
futbalového turnaja Snehuliak Cup
je Peter Fenčák, ktorý sa aj tentoraz po každej stránke postaral o
jeho perfektný priebeh, pomohli
mu páni Galajda, Dravecký, Jasinský, Šimkulák, Barto a Bakši.

inzercia

Snehuliak Cup nezastavilo ani počasie

Kurz šitia na šijacom
stroji pre začiatočníkov
Dĺžka trvania kurzu 3 týždne,
vždy v čase od 17.30 do 18.30.
Celkovo päť dvojhodinových lekcií.
Miesto: Oprava odevov OC HORNÁD
(Hnedák), Trieda Ludvíka Svobodu 8
Cena: 50 €,
platba pred začiatkom kurzu na účet
Kontakt:
Eva Matiková 0902 768 358,
eva.drogerialilly@gmail.com
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Túlavé mačky to vonku nemajú ľahké. Hynú od hladu, choroby, často ich
zrazí auto alebo im ublížia ľudia. Nie,
nemyslite si, že príroda sa postará...
Mačkám treba pomáhať, veď predsa
čistia naše prostredie a zbavujú nás
hlodavcov. Ako sa im dá pomocť?
1. Odchytom a kastráciou.
2. Vypustením späť na pôvodné miesto.
3. Kŕmením a podaním vody (kravské
mlieko sa neodporúča).
4. Zhotovením polystyrénových búdok
so senom na zimu.
Kastrované a veterinárne ošetrené
mačky neroznášajú medzi sebou choroby Fiv a Felv. Nebijú sa tak medzi

sebou ako nekastrované, netúlajú
sa, nie sú vychudnuté a majú viac síl
chytať hlodavce. Odchyt mačiek a ich
premiestnenie na iné miesto nemá
význam.
Prečo? Lebo prídu ďalšie, nekastrované a neošetrené. Kastrované mačky
si nepustia do svojho teritória cudzie,
preto je dobré nechať ich na pôvodnom mieste. Kastrované mačky sú
označené zastrihnutím ušnice, ktoré
je bezbolestné, v podobe vystrihnutého trojuholníka na okraji uška – ide o
celosvetové označenie kastrovaných
mačiek.
Zákon o zákaze kŕmenia mačiek
neexistuje, nikto vám to zakázať

inzercia

Vedeli ste o špeciálnom označení
KASTROVANÝCH MAČIEK?
nemôže. Je tu len zákon, ktorý hovorí
o znečisťovaní prostredia, preto po
kŕmení odpracte misky či nádoby do
smetného koša.
Prečo vypúšťať mačky späť?
Kastrovaná zdravá mačka sa nemnoží, nepustí nové nekastrované
mačky na svoje územie, neroznáša
choroby a parazity. Práve naopak –
čistí prostredie od myší a potkanov,
robí ulice zdravšími a krajšími. Preto
takýmto mačkám neubližujte, prikrmujte ich a poskytnite im vodu. Len
sýta a zdravá mačka chytá hlodavce. Máme na výber: buď kastrované,
prikrmované mačky alebo hlodavce!
Čo si vyberieme?

STANOVIŠTIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV 2019

STANOVIŠTIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV 2019
P.
č.st.
1.
2.

od 22. 2. do 1. 3. 2019

od 22. 3. do 29. 3. 2019

Kalinovská č. 3-5
za Lidickým nám. č. 16 chodník
stanovište
medzi výmeničkou a
kontajnerov pri mulde
parkoviskom
Kalinovská č. 8 stanovište
Lidické nám. č. 11 stanovište
kontajnerov
kontajnerov

od 3. 5. do 10. 5. 2019

od 31. 5. do 7. 6. 2019

od 28. 6. do 5. 7. 2019

Jaltská č. 23 zo zadnej
strany bloku

Bielocerkevská č. 27

Dvorkinova č. 10-12 zo zadnej
strany bloku

Jaltská č. 7
zo zadnej strany bloku

Bielocerkevská č.11

Maurerova č. 2-3

3.

Kurská č. 24
stanovište kontajnerov

Lidické nám. č. 1-5 parkovisko
za OC Poprad

Kpt. Jaroša č. 8-10
prerušený chodník

Bielocerkevská č. 2-4
stanovište kontajnerov

Maurerova č. 10
zo zadnej strany bloku

4.

Kurská č. 7-9 zo zadnej
strany bloku

Benadova č. 1 stanovište
kontajnerov

Kpt. Jaroša č. 6
stanovište kontajnerov

Clementisova č. 8-9 zo zadnej
strany bloku

Maurerova č. 17

5.

Kurská č. 21
zo zadnej strany bloku

Benadova č. 17

Kpt. Jaroša č. 9
zo zadnej strany bloku

Clementisova č. 3
zo zadnej strany bloku

PČĽ č. 5-9
stanovište kontajnerov

6.

Kurská č. 31

Jegorovovo nám. č. 3-4
stanovište kontajnerov

Postupimská č. 4
stanovište kontajnerov

Dvorkinova č. 6 zo zadnej
strany bloku

PČĽ č. 6 zo zadnej strany bloku

7.

Kurská č. 12-14
zo zadnej strany bloku

Bašťovanského č. 10

Postupimská č. 13

Dvorkinova č. 1 - 3 stanovište
kontajnerov pri MÚ

PČĽ č. 16 -18
zo zadnej strany bloku

8.

Tokajícka č. 10-12

Bašťovanského č. 4

Postupimská č. 29
zo zadnej strany bloku

Dvorkinova č. 20
zo zadnej strany bloku

PČĽ č. 28-30
zo zadnej strany bloku

P.č.st.

od 26. 7. do 2. 8. 2019

od 23. 8. do 30. 8. 2019

od 20. 9. do 27. 9. 2019

od 18. 10. do 25. 10. 2019

od 15. 11. do 22. 11. 2019

1.

Buzulucká č. 20
stanovište kontajnerov

Krosnianska č. 35
zo zadnej strany bloku

Ovručská č. 19 v zákrute

Fábryho č. 2 parkovisko

Adlerova č. 8

2.

Buzulucká č. 17
stanovište kontajnerov

Zupkova č. 4

Krosnianska č. 61
zo zadnej strany bloku

Fábryho č. 10

Adlerova č. 23 prerušený chodník
pri sep. kontajneroch

3.

Buzulucká č. 9
stanovište kontajnerov

Zupkova č. 10 zo zadnej strany
bloku

Krosnianska č. 49
zo zadnej strany bloku

Fábryho č. 20

Slivník č. 11
vedľa rodinného domu

4.

Buzulucká č. 8-10

Zupkova č. 9
zo zadnej strany bloku

Krosnianska č. 75-77

Fábryho č. 36

Slivník č. 39

5.

Charkovská č. 22

Zupkova č. 21
zo zadnej strany bloku

Krosnianska č. 91 pri
kontajneroch

Fábryho č. 9

Orechová č. 13-17
v zákrute

6.

Charkovská č. 8-10

Zupkova č. 33
zo zadnej strany bloku

Krosnianska č. 83-85
výklenok

Fábryho č. 13-15

Drieňová stredná časť ulice

7.

Krosnianska č. 11-13
priestor medzi blokmi

Ovručská č. 7-9

Exnárova č. 9-11
vybetónovaná plocha

Adlerova č. 3-5 vybetónovaná
plocha vedľa výmenníkovej
stanice

8.

Krosnianska č. 23
zo zadnej strany bloku

Ovručská č. 15-17

Exnárova č. 4-6

Adlerova č. 13-15

Prešovská ul. č. 43-46, od 18. do
20.11. Preš. ul. 59, od 20.11.
preložiť na č. 39
Vo výmoli
stredná časť ulice

F-kuriér
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