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Požehnané velkonocné sviatky, 
plné radosti z Kristovho 

zmrtvychvstania 
Vám praje 

JUDr. Martin Balčík, starosta, 
poslanci MsZ  a pracovníci 

miestneho úradu v Kavečanoch

Odmietnutá redukcia, resp. zlučovanie 
mestských častí

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom zasa-
daní 12.12.2016, delegovalo na primátora mesta Košice 
oprávnenie predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky 
novelu zákona o meste Košice. Zmena zákona o meste 
Košice  mala umožniť mestskému zastupiteľstvu rozhodovať 
o počte mestských častí a teda aj o našej mestskej časti 
Kavečany.  V pléne Národnej rady Slovenskej republiky 
zmenu zákona podporilo 69 poslancov z 138 hlasujúcich 
poslancov, pričom aby zákon prešiel do druhého čítania, mu 
chýbal jeden hlas.  Ako starosta mestskej časti vítam, že 
novela zákona o meste Košice nebola v Národnej rade 
Slovenskej republiky schválená, pretože inak by sa naša 

VEĽKÁ NOC mestská časť s veľkou pravdepodobnosťou zrušila a bola by 
pričlenená k mestskej časti Košice-Sever, čo určite by 

V priebehu roka slávime dva veľké sviatky založené zhoršilo dostupnosť samosprávnych služieb pre obyvateľov 
na udalostiach Kristovho života. Ide o jeho narodenie a smrť. Kavečian, ktorí by do veľkej mieri stratili možnosť 
Ľudsky sú nám akosi bližšie Vianoce. Je to prirodzene, veď zúčastňovať sa na správe veci verejných a v každom ohľade 
stretnutie s dieťaťom v nás prebúdza to, čo v nás z dieťaťa by bolo rozhodované ,, o nás, ale bez nás“. Proti redukcii, 
ostalo a privoláva spomienky na túto bezstarostnú časť resp. zlučovaniu mestských častí otvoreným listom, ktorý 
života. bol uverejnený v regionálnej i celoslovenskej tlači sa 

Veľká Noc nás však pozýva neostať mentálne na postavili starostovia ,, malých“  mestských častí, pričom 
pozícii dieťaťa, keď sme sa vekom i skúsenosťou posunuli tento otvorený list uverejňujeme v plnom znení : 
ďalej, k zodpovednosti za vlastný život a zároveň za život 
spoločenstva i spoločnosti, v ktorých sa pohybujeme. Táto Vyhlásenie starostov MČ v Košiciach
úloha nás privádza k potrebe mať odvahu prenášať vrchy        
i utíšiť búrku, vyrovnať sa s úspechom, ale spracovať aj Prinášame reakciu na tvrdenia primátora mesta 
sklamanie. Prekonať beznádej a dať životu vzlet a krídla. Košice MUDr. Richarda Rašiho, MPh. v ankete, ktorá bola 
Nezostať v zajatí vlastných predsudkov, keď je na dosah uverejnená v denníku Korzár v sobotu dňa 28.01.2017.
oslobodzujúci prístup. Napísať teda rovné riadky nášho Úvodom chceme zdôrazniť, že nie sme odporcovia 
života, aj keď nám okolnosti ponúkajú iba deformovaný nového členenia mesta Košice, avšak nech sa to deje v 
podklad. Ľudská nedostatočná schopnosť takto konať si súlade s demokratickými princípmi. Historické mestské časti 
vyžaduje priam božskú silu. Človek sám od seba ňou musia mať svoje právo na sebaurčenie. Ich právna 
nedisponuje. Je tu práve Kristus, ktorý nám cez svoje subjektivita vytvára základ podľa zákona o obecnom 
človečenstvo nielen ukázal, ale na Veľkú Noc svojou smrťou zriadení  na efektívne fungovanie vo svojom území.
a zmŕtvychvstaním aj daroval z tejto schopnosti, zakúsiac Nikdy za 26 rokov svojej existencie mestské časti 
priepasti i vrcholy ľudskej existencie. neboli proti rozvoju mesta, ale v symbióze na ňom 
Veľká Noc nám so svojím posolstvom ponúka, moderne spolupracovali. Primátor Richard Raši tvrdí, že výhradné 
povedané celistvý realistický pohľad na život s jeho zabezpečenie služieb mestom je výhodou, avšak tu  
Vianocami, "Hosanna", "Ukrižuj",  ale aj "Alleluja." oponujeme napríklad nedávnou kalamitnou situáciou, 

Cteným čitateľom Kavečianskeho spravodaja             týkajúcou sa nezvládnutej zimnej údržby. V ,,dedinských“ 
a obyvateľom tohto nádherného kúska zeme pod Sivcom      mestských častiach bola údržba v rámci finančných 
a Harbkom želám požehnaný čas slávenia Veľkonočných možností vykonávaná  razantne a okamžite, na rozdiel od 
sviatkov a radostné Alleluja v kruhu svojich blízkych. sídlisk, ktoré na zimnú údržbu a odstránenie kalamitného 

stavu čakajú možno až dodnes a to nespomíname ešte 
Ondrej Nagy, duchovný otec

-  kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného o dobrovoľnícku činnosť bez nároku na odmenu, a najmä      
postihnutia prostredníctvom peňažných príspevkov             o činnosť, ktorej konečným požívateľom výhod sú práve naše 
a sociálnych služieb / napr. peňažný príspevok na osobnú deti a mládež, ktorým športovisko s ľadovou plochou 
asistenciu, peňažný príspevok na opatrovanie, opatro- vytváralo priestor pre šport, relax i oddych. Verím, že ich ani   
vateľská služba, prepravná služba, odľahčovacia služba        v budúcich rokoch neupustí nadšenie vytvárať hodnoty, 
a iné / ktoré majú význam pre celú našu mestskú časť.      
- komunikácie s úradmi – vypísanie žiadosti a orientácia          
v legislatíve, JUDr. Martin Balčík, starosta
-  dostupnosť zdravotníckych pomôcok, MČ Košice - Kavečany
- poradenstvo súvisiace so začlenením sa klienta do 
spoločnosti, so zreteľom na schopnosti klienta, jeho TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLADOSŤ 
záujmy, hodnoty, aby klient mohol robiť správne 

KAVEČANYrozhodnutia v rôznych oblastiach svojho života, s podporou 
rozvoja jeho zručnosti, ako aj s podporou jeho blízkych        

Futbalový klub TJ MLADOSŤ KAVEČANY veľmi a okolia.
úspešne odohral jesennú časť futbalovej ligovej súťaže pre Toto poradenstvo Slovenský červený kríž, územný 
roky 2016/2017. Futbalovú jeseň skončil s bilanciou               spolok Košice-mesto, ponúka bezplatne a to pros-

tredníctvom služieb a aktivít sociálnych pracovníkov   7  ví ťa zs tie v,  1  p re hr a , p ričom v tabuľke mu po jesennej časti 
a poradcov, ktorých sa môžete telefonicky alebo písomne súťaže patrí priebežná prvá priečka, pred mužstvom             
dopytovať na telefónnych číslach : 055/62 248 68, 055/622 FC Lokomotíva Košice B a futbalovým tímom  FK Košická 
22 05, e-mail :    Belá. Prvé miesto v tabuľke VI. Ligy nie je vecou náhody, 

ale systematickej a cieľavedomej práce funkcionárov            

TJ MLADOSŤ KAVEČANY, ako aj samotných hráčov, ktorí 

zodpovedne pristupujú k športovej práci smerujúcej               Športovisko s ľadovou plochou 
k dosahovaniu dobrých športových výsledkov, ktoré               v Kavečanoch
v konečnom dôsledku vytvárajú aj v športovej oblasti dobré 

meno pre mestskú časť Košice-Kavečany. Za prácu v kalen-Opätovne, i v tejto zimnej sezóne bola na 
dárnom roku 2016 im patrí veľké poďakovanie.multifunkčnom ihrisku v Kavečanoch vytvorená ľadová 

Futbalová súťaž, jej jarná časť, bude pokračovať plocha. Samotné korčuľovanie a športové aktivity na ľadovej 
ďalšími zápasmi v nasledovných hracích dňoch a v nasle-ploche  aj vďaka vytrvalým mrazom trvali od 21.12.2016 do 
dovných hracích časoch s mužstvami :19.02.2017. Počas tohto času klzisko prinieslo veľa radosti      

a spríjemnilo športové vyžitie v Kavečanoch. Určite 
1. ZKŠ POĽOV - TJ MLADOSŤ KAVEČANY

spestrením boli 4 hokejové turnaje organizované pod 
02.04.2017 o 15:30 hod.

názvom WINTER CLASIC KAVEČANY I – IV, ktoré sa 
2. TJ MLADOSŤ KAVEČANY - FC LOKOMOTÍVA KE  

organizovali vždy v piatky podvečer, a ktoré mali dovolím si 
09.04.2017 o 15,30 hod.

tvrdiť, vysokú športovú, organizačnú, ale aj spoločenskú 3.  TJ ROMA MOLDAVA - TJ MLADOSŤ KAVEČANY 
kvalitu. 15.04.2017 o 16:00 hod. 

Je vhodné zdôrazniť, že nebyť vynaloženej vysokej 4. ŠK SLOVAN B ROMA - TJ MLADOSŤ KAVEČANY  
aktivity členov občianskeho združenia TJ Mladosť Kavečany 23.04.2017 o 16:00 hod.
ako aj iných dobrovoľníkov, k vybudovaniu ľadovej plochy by 5. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – FK KOŠICKÁ BELÁ  
nedošlo. Preto, ako starosta našej mestskej časti, chcem 30.04.2017 o 16:00 hod.
poďakovať konkrétne Jozefovi Medvecovi, Michalovi 6. TJ PÉDER - TJ MLADOSŤ KAVEČANY  
Bradovkovi, Jánovi Ondirovi, Gabrielovi Hudákovi, 07.05.2017 o 16:30 hod.
Františkovi Hanušovskému za ich vysoké nasadenie a neú- 7. CF ATHLETICO KE - TJ MLADOSŤ KAVEČANY 
navnú vôľu vytvoriť a udržiavať ľadovú plochu počas takmer 14.05.2017 o 16:30 hod.
dvoch zimných mesiacov. Samozrejme moje poďakovanie 8. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – TJ SLOVAN GYŇOV 
patrí aj iným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 28.05.2017 o 17,00 hod.
vytvorení tohto druhu športoviska                        v    
Kavečanoch. Michal Bradovka, predseda predstavenstva 

Osobitne ich snahu vyzdvihujem preto, že ide            TJ MLADOSŤ KAVEČANY

poradna.ke@redcross.sk
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platené státia v správe spoločnosti EEI. V tomto prípade je OPTICKÁ SIEŤ V KAVEČANOCH
strojový park nedostatočný ani na mestské časti, ktoré 
mesto Košice spravuje, nieto ešte na ďalšie územia ,, dedín“ . Investíciou vyvolanou mestskou časťou Košice-  
Pri centrálnom riadení mesta by naši občania čakali oveľa Kavečany v súčinnej spolupráci so spoločnosťou Slovak 
dlhšie, čakali by v poradí až ako posledné po sídliskových Telekom, a.s.,  dôjde na území mestskej časti Košice- 
uliciach. / Taký je dnes Plán zimnej údržby“ – to je , realita Kavečany, k investičnej výstavbe OPTICKEJ prístupovej siete : 
priorít“ - najprv mesto a potom dediny. / ,, FTTH Košice – Kavečany“.

Mesto Košice taktiež nestíha starostlivosť o mestskú 
zeleň na sídliskách, ktorej správa je finančne oveľa Termínom realizácie výstavby sú mesiace apríl až jún 
náročnejšia ako v malých mestský častiach. 2017 a investorom stavby je Slovak Telekom, a.s.

Výkonný manager : Pojem Výkonný manager 
samosprávna legislatíva nepozná a ako tvrdí primátor všetky Na predmetnej stavbe budú realizované montážne práce :
aktivity výkonného managera, ktoré vymenúva, zastáva v 1. Výkopové zemné práce na ulici Pri ihrisku, Budanová, Pod 
súčasnosti práve starosta. Starosta prijíma podnety od Vitalinou,
obyvateľov, informuje obyvateľov o ich riešení, samostatne 2. Rekonštrukcia existujúcej stĺpovej siete,
ich rieši a zároveň je nútený Štatútom spolupracovať s 3. Montáž nadzemnej optickej siete a telekomunikačných 
mestom. skriniek.

Podľa tvrdenia Primátora :,,Optimálny spôsob 
redukcie je vždy ten, ktorý je vykonateľný, fungujúci a Dodávateľom prác je spoločnosť SITEL s.r.o.
prinášajúci požadovaný efekt“. Presne tak fungujú malé Stavby vedúci spoločnosti SITEL s.r.o. : Ing. Vladimír Pado
mestské časti, so svojimi starostami, ktorí rýchle a účinne 
riešia problémy, tak ako očakávajú ich občania. JUDr. Martin Balčík, starosta 

Primárny problém nespočíva v počte mestských MČ Košice-Kavečany
častí tak ako to je prezentované pánom primátorom, ale v 
ich kompetenciách a finančných možnostiach, ktoré sú od 
roku 2006 drasticky obmedzené a to tak, že v niektorých 

OCENENIE – PEČAŤ ROZVOJA OBCEpokrývajú iba náklady na chod úradu danej mestskej časti, 
pričom pred rokom 2006 boli finančné prostriedky aj na ich 

Mestská časť Košice-Kavečany bola Národným rozvoj.  Neustále sa argumentuje s úsporou peňazí, ktorá je 
informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená ľahko matematicky dokázaná, chýba však kľúč ako sa tieto 
ako Mestská časť s predpokladom stabilného rozvoja.usporené peniaze premietnu do života Košičanov, pričom 

reálne hrozí že deklarovaná úspora „sa stratí“ v kolose 
Celkovo 2926 slovenských obcí a miest, medzi nimi zvanom Magistrát. Absentuje tu však diskusia o konkrétnom 

aj mestská časť Košice-Kavečany, prešlo hodnotením, ktoré modeli  budúceho členenia mesta, o ktoré nás stále žiadajú 
bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu, a výsledky naši občania, pretože ešte stále sme ich zvolení starostovia.
ktorých boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Na základe týchto argumentov navrhujeme širokú 
Analýza hodnotenia bola zameraná na efektívnosť verejnú diskusiu za účasti samotných občanov, ktorých sa 
narábania s finančnými prostriedkami a finančnými očakávaná zmena bytostne dotýka, spoločne s primátorom 
nástrojmi, na finančnú silu a finančnú kapacitu obce               mesta Košice a starostami všetkých mestských častí.
a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku obce.

Podiel obci a miest, ktoré využívajú financie               Podpísaní :
a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj Ing. Ján Nigut, v. r. , starosta MČ Košice-Ťahanovce
predstavuje 30,2 %. JUDr. Martin Balčík, v. r., starosta MČ Košice-Kavečany

Vyhodnoteným obciam a mestám, a teda aj Ing. Milan Lesňák, v. r., starosta MČ Košice-Košická Nová Ves
mestskej časti Košice-Kavečany, bolo v hodnotiacom             Ing. Viktor Mikluš, v. r.,  starosta MČ  Košice-Vyšné Opátske
a informačnom systéme udelené ocenenie - PEČAŤ ROZVOJA Ing. Ladislav Brada, v. r. , starosta MČ Košice-Poľov
OBCÍ A MIEST. Damian Exner, v. r., starosta MČ Košice-Lorinčík

Ing. Daniel Petrík, v. r., starosta MČ Košice-Šaca      
JUDr. Martin Balčík, starosta 

MČ Košice-KavečanyJUDr. Martin Balčík, starosta 
MČ Košice-Kavečany
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Daruj krv – daruješ  život inému 
a sebe dobrý pocit. 

za výbor SČK v Kavečanoch 
Adriana Kollárová 

ak by naše rady omladli, pretože čas letí a členská základňa 
nám starne. Slúži ku cti najstarším členkám,  že sa 

Bezplatné špecializované sociálne posedenia aktívne zúčastnili, pospomínali ako chodili 
darovať krv do mesta, ako zbierali bylinky a pri tom sa poradenstvo
zabávali . Škoda že neprišlo viac členiek, aj keď boli osobne 
pozvané. Ak by ktokoľvek z našich spoluobčanov mal Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice- 
záujem o členstvo v miestnom spolku SČK môže sa obrátiť mesto, so sídlom ul. Komenského 19, 040 01 Košice, 
na p. Margitu Hrabinskú. prichádza z iniciatívou sociálneho poradenstva, aj pre 

Chceme sa ešte raz poďakovať všetkým pravidel- obyvateľov mestskej časti Košice-Kavečany, ktoré sa týka 
ným, menej pravidelným i občasným darcom. Veľmi nás oblastí :
teší zvýšený záujem mladých  ľudí.  



a šampanským uviedol do života naše CD-čko.  Taktiež obávať.  Veríme, že nám z nich vyrastie nová generácia 
veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí nás finančne darcov krvi. 
podporili a to menovite: Miestny úrad Košice-Kavečany, Dobrovoľné darcovstvo krvi má v Kavečanoch už 
Partners real s.r.o., Ivaniková Janka,  Klembara Anton, svoju tradíciu – trikrát ročne organizujeme mobilný odber 
Šemráková Lucia a Rally cross klub. krvi – tzv. Kavečiansku kvapku krvi. V domáckom prostredí 

Poďakovať sa chcem aj členkám výboru ČK, ktoré kultúrneho domu môžu občania darovať krv bez stresov a 
nám upiekli sladké šišky a teplý čajík  pre všetkých obáv. Po vyplnení úvodného dotazníka je darcom odobraná 
prítomných divákov, Aničke Hanušovskej za veľkú pomoc  krv odpichnutím z prsta a následne zmeraný krvný tlak. 
a  Marike Hudákovej, ktorá nás prekvapila prekrásnou Nasleduje krátky pohovor a vyhodnotenie dotazníka. 
tortou. Potom, ak sú výsledky  priaznivé, nasleduje samotný odber. 

Ďakujem aj našej kamarátke Gitke Hrabinskej za Muži darujú 400 ml krvi a a ženy 300ml pod dozorom sestier 
moderovanie akcie a Matúšovi Hrabinskému, ktorý a lekárov. Po odbere je pripravené občerstvenie – na 
ochotne kamerou zachytil náš program.    doplnenie síl – obložený chlebíček, teplý čaj či káva a nejaká 

Úsmev a dobrú náladu pripravili na záver členovia sladkosť.  Zdravotnícky personál sa k nám zakaždým rád 
FS Kavečianka veselou scénkou Dakus še zabavme, kde si vracia, pretože vždy príde dostatok darcov a pri odberoch 
muži vymenili miesto so ženami a humorným slovom, vládne pokojná atmosféra. Raz za čas chceme darcom 
tancom a prekáračkami spestrili oslavu a fašiangové 
popoludnie.

Verím, že nám zdravie bude slúžiť, aby sme 
mohli ešte dlho tešiť tých, ktorí majú radi folklór, humor 
a dobrú zábavu.                                        

Mária Amrichová  - vedúca FS Kavečianka

Spoločné posedenie s darcami krvi

V sobotu 4.3.2017 sa v našom kultúrnom dome  
stretli dobrovoľní darcovia krvi ako aj členovia 
miestneho spolku SČK na spoločnom posedení. 

prejaviť našu úctu a vďaku, preto pre nich organizujeme Stretnutie otvorila a prítomných privítala vedúca spolku 
spoločné stretnutie – kde je priestor pre výmenu skúseností, SČK v Kavečanoch – p. Margita Hrabinská. Už tradične 
informácií a v neposlednom rade je každý z darcov prišli darcov pozdraviť aj deti z miestnej materskej škôlky. 
obdarovaný milým darčekom. Obdarovať sme ich mohli aj  
vďaka príspevkom z rozpočtu starostu našej MČ JUDr. 
Martina Balčíka a vďaka  sponzorským príspevkom od firiem 
BASF, EUROVIA, LINDE a členkám výboru SČK  v Kavečanoch.

Nech je takáto iniciatíva povzbudením pre každého, 
kto s darovaním krvi váha. Naozaj nikdy neviem kedy my, 
alebo naši najbližší ,   budú krv  nevyhnutne potrebovať. 

Tento rok bolo posedenie pre darcov krvi spojené so 
schôdzou členov miestneho spolku SČK v Kavečanoch. Pani 
Hrabinská zhodnotila činnosť a  aktivity, ktoré spolok 
organizuje alebo sa spolupodieľa na organizácii. Prejavila 
nádej, že sa rady členov rozšíria a tým by mohli pribudnúť aj 

Ich básničky a pesničky potešili naozaj všetkých. Rastú 
aktivity, ktoré by sme počas roka radi robili či už v oblasti 

nám z nich odborníci na krvičku. Deti so svojimi učiteľkami 
prednášok, školení, súťaží pre detí ,zabezpečení  kurzov        

často prichádzajú aj v deň odberu, aby videli ako sa krv 
o poskytovaní prvej pomoci a v rozšírení spolupráce               

daruje. Detičky so záujmom sledujú ako sa vykonáva 
s mestským spolkom SČK.  Veľmi nás teší, že aj prítomní 

odber krvi. Počúvajú, pýtajú sa, aj sa veľa  dozvedia aká je 
darcovia prejavili záujem o členstvo. Dávam nám to nádej na 

krv vzácna, ako pomáha. Vidia svojich rodičov, príbuzných 
obnovenie aktívnej činnosti. Privítame akékoľvek podnety    

a známych ako s úsmevom na tvári a v pohode darujú krv. 
a návrhy na zintenzívnenie našej činnosti. Potešili by sme sa, 

Vedia že darovať  krv je prirodzené a nemusia sa ničoho 
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Evidencia hrobových miest Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 
v roku 2017

Na miestnom cintoríne v mestskej časti Košice- 
Kavečany je evidovaných celkovo 887 hrobových miest. Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom 

dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na K 653 hrobovým miestam sú platne uzavreté 
nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch                         nájomné zmluvy o nájme hrobového miesta, pričom 
a stanovištiach. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom povinnosti plynúce z týchto zmlúv sú riadne a včas plnené, 
stanovišti jeden celý týždeň. Deň dodania a odvozu kontajnera je teda v prípade týchto hrobových miest neevidujeme 
štvrtok.nedoplatky. V 3 hroboch sú pochovaní kňazi. 4 hrobové 

miesta sú zaregistrované v evidencii, avšak ich nájomcovia 
Termíny a stanovištia veľkokapacitných kontajnerov.sú neznámi, a tieto hroby sú neidentifikované. 50 

hrobových miest bolo zrušených, nakoľko nájomcovia 
hrobových miest neprejavili záujem uzavrieť nájomné 
zmluvy, resp. rozhodli sa neplatiť nájomné za hrobové 
miesto, čím takto s ich súhlasom boli tieto hrobové miesta 
zrušené. 177 hrobových miest registrujeme ako existujúce, 
ku ktorým však s rôznych dôvodov, najmä tých, že sa 
nájomcovia neprihlásili, neboli uzavreté nájomné zmluvy.    
K týmto hrobovým miestam, na základe výziev ešte z roku 
2013, začala dňa 01.11.2013 plynúť trojročná lehota, ktorá 
uplynula 01.11.2016. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa 
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. Vzhľadom 
na túto skutočnosť je možné podľa platných právnych 
predpisov pristúpiť k zrušeniu 177 hrobových miest. Ak sa 
však, nájomcovia rozhodnú, že uzavrú nájomné zmluvy o 
nájme hrobového miesta, v tom prípade k zrušeniu 
hrobového miesta nedôjde, pričom nájomcovia môžu túto 
príležitosť využiť  do 31.07.2017. Po márnom uplynutí tejto 
lehoty, budú hrobové miesta, na ktoré nebude uzavretá 
nájomná zmluva, zrušené.    

Príjem do rozpočtu mestskej časti Košice-Kavečany Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT 
z nájomného za hrobové miesta za rok 2014 bol 856,-eur, za 

KAVEČANY, p. s.rok 2015 bol príjem 1 013,- eur a za rok 2016 príjem 
predstavoval sumu 854,- eur. 

Dňa 26.03.2017 sa uskutočnilo zhromaždenie Mária Horváthová
pozemkového spoločenstva URBARIÁT KAVEČANY, p. s., 
ktorému predsedal predseda výboru pozemkového Harmonogram plánovaných športových a 
spoločenstva p. Jozef Človečko.

kultúrnych podujatí na obdobie  do 09/2017 Na zhromaždení bolo prítomných 274 členov 
organizovaných v mestskej časti            spoločenstva /podielnikov/, a to buď osobne alebo 

prostredníctvom splnomocnených zástupcov.Košice-Kavečany
Hlavným bodom prerokovaného programu bolo 

schválenie rozdelenia kapitálového fondu, ktorý bol 14. máj - Deň matiek
vytvorený pre účely rozdelenie sumy 172 682,39 Eur, medzi 17. jún  - Deň detí a športový deň obce
jednotlivých členov pozemkového spoločenstva URBARIÁTU 04. jún - Stavenie obecného mája / Turíce /
KAVEČANY, p. s. a to podľa veľkosti podielov, ktorými sa 24. – 25. jún - CASSOVIA FOLKFEST 2017
jednotliví členovia pozemkového spoločenstva, podieľajú na 09. júl - Cassovia Cup 2017
spoločných nehnuteľnostiach evidovaných na listoch 06. august - Malý Kavečiansky Maratón
vlastníctva č. 851 a 1202. 02. september - Festival krojov

Podľa prepočtov veľkosti podielov podielnikov na 03. september - Kavečiansky zlatý pedál 
spoločných nehnuteľnostiach, bol vygenerovaný počet 
hlasov, zodpovedajúci pomeru k veľkosti výmery na 
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Termín Stanovište uloženia kontajnera

4.5. - 11.5. K ihrisku 24

1.6 - 8.6. Kadlubská 25

29.6. - 6.7. Šamborská 5

27.7. - 3.8. Na Rožku

24.8. - 31.8. Budanová - otočka

21.9. - 28.9. Šamborská 27

19.10. - 26.10. Strážna 8

16.11. - 23.11. Na Horke 1

Z nášho života ...



spoločných nehnuteľnostiach. Spolu sa jednalo o počet     kovým spoločenstvom URBARIÁT KAVEČANY, p. s.
83 089 hlasov. Cena jedného hlasu bola určená výpočtom Je potrebné zdôrazniť, že bez Vás, teda bez 
172 682,39 eur : 83 089, teda cena jedného hlasu bola podielnikov, by nikdy nebolo možné dosiahnuť historicky 
stanovená na sumu 2,07. To znamená, že ak niektorý vznik nového pozemkového spoločenstva URBARIÁT 
podielnik je spoluvlastníkom časti spoločnej nehnuteľnosti KAVEČANY, p. s., a taktiež sa Vám ako predseda 
vo výmere 1 183 m2 v prepočte na počet hlasov to pozemkového spoločenstva URBARIÁT KAVEČANY, p. s. 
predstavuje 111 hlasov, tak priamo po ukončení chcem poďakovať, že ste sa nenechali odradiť negatívnymi 
zhromaždenia mu bola vyplatená suma 111 x 2,07 = 229,77 postojmi jednotlivcov, ktoré mali tendencie spochybňovať 
eur. dôveryhodnosť inštitúcie pozemkového spoločenstva a 

Samozrejme finančné prostriedky zodpovedajúce jeho predstaviteľov.
podielom, ktoré sú evidované na podielnikoch, po ktorých   Výhoda tejto žiadanej regulácie a obnovy urbársky 
ešte neprebehlo dedičské konanie i naďalej ostávajú pomerov spočíva najmä v transparentnosti, pretože každý 
alokované na osobitnom učte pozemkového spoločenstva a podielnik si pomerne vie jednoducho cez verejný operát 
po právoplatnom ukončení dedičského konania, bude katasterportálu skontrolovať svoj spoluvlastnícky podiel, 
dedičom vyplatená finančná hotovosť, ktorá bude jeho výmeru a zodpovedajúci počet hlasov, ktorými 
zodpovedať ich podielom, ktoré nadobudli v právoplatne disponuje pri hlasovaní na zhromaždeniach, resp. podľa 
ukončenom dedičskom konaní. ktorých sa vypočítava ich finančný podiel pri prerozdeľovaní 

Je vhodné pripomenúť, aby bola zvlášť venovaná výsledkov hospodárenia pozemkového spoločenstva na 
pozornosť jednotlivým dedičským konaniam a to v  zmysle, spoločných nehnuteľnostiach.    
aby boli podávané návrhy na prejednanie majetku po Vaše podnety, návrhy, dopyty alebo nápady 
poručiteľoch evidovaných  na LV 851 a 1202, nakoľko v týkajúce sa pozemkového spoločenstva URBARIÁTU 
súčasnej dobe, tieto neprededené podiely spravuje KAVEČANY,  p. s.,  zasielajte písomne na e-mailovu adresu : 
Slovenský pozemkový fond /SPF/, pričom SPF takto urbariatkavecany@centrum.sk.  
spravuje väčšinu urbárskeho majetku v percentuálnom 
vyjadrení je to 55% spoločného majetku. Tiež je vhodné Jozef Človečko
pripomenúť odporúčanie, aby urbárske podiely  po dohode  predseda pozemkového spoločenstva
dedičov nadobudol v dedičskom konaní iba jeden z dedičov, 
a to z dôvodov, aby nedochádzalo k neprimeranému KAVEČIANKA  ,,35 roky šme mali“
drobeniu urbárskeho majetku, čo už teraz z dôvodu jeho 

     
rozdrobenosti  prináša množstvo organizačných                     

Pod týmto názvom folklórny súbor Kavečianka dňa 
a administratívnych komplikácii, ako je napríklad 

5.2.2017 pripravil pre širokú verejnosť v spolupráci               
dosiahnutie uznášaniaschopnosti zhromaždenia, 

s miestnym úradom stretnutie, na ktorom sme si 
organizačné zabezpečenie zhromaždenia, zvýšené náklady 

pripomenuli 35 výročie založenia našej FS a zároveň sme 
spojené s poštovým doručovaním a pod.

predstavili nový CD nosič, ktorý sme nahrali s ľudovou 
Predseda pozemkového spoločenstva p. Jozef 

Človečko aj touto cestou ďakuje výboru 
pozemkového spoločenstva, dozornej rade 
pozemkového spoločenstva, starostovi 
mestskej časti Košice-Kavečany, za ich aktivitu   
a pracovnú pomoc , vďaka ktorej bolo možné 
zorganizovať a uskutočniť zhromaždenie 
pozemkového spoločenstva a nájsť vôľu aj 
právnu formu rozdelenia f inančných 
prostriedkov pochádzajúcich z majetku 
likvidovaného pozemkového spoločenstva 
obce Kavečany v likvidácii. 

Taktiež poďakovanie patrí všetkým 
podielnikom, ktorí správne pochopili myšlienku 
opätovného naštartovania urbárskych proce-
sov a zosúladenia skutkového stavu urbárskych 
majetkov s právom regulujúcim právne vzťahy, 
týkajúce sa nedielných a spoločných 
nehnuteľností, ktoré sú spravované pozem-
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hudbou Stanislava Baláža z Raslavíc. 1986 a až doposiaľ som vedúcou súboru. Naspievali sme 
Určite nie iba ja, ale väčšina z vás si myslí, že piesne, ktoré sa u nás spievali už dávno, ale aj také, ktoré si      

Kavečianka tu bola stále. Veď pri každej kultúrnej akcií, k nám doniesli pristáši a ktoré sa u nás rýchlo udomácnili. 
spoločenskom podujatí, rodinných oslavách sa prelínal spev Od najstarších obyvateľov som  zozbierala materiá-
žien, prekrásne melódie heligónky, humorné scénky, ly, na základe ktorých sme nacvičili rôzne pásma ako sú: 
zábavné vystúpenia a prekrásne spracovanie ľudových Vianočné zvyky, priadky, fašiangové prekáračky, stavanie 
zvykov a tradícií ktoré poskytovali jedinečný zážitok, dobrú obecného mája, čepčenie nevesty, svadobné odobierky 
náladu a príjemné spestrenie tej-ktorej akcie. podľa starých zvykov .

Kavečianka – takýto názov si dala skupina 12- tich V roku 2006  som medzi ženy zverbovala aj mužov, 
žien, ktoré sa pod vedením už nebohej Oľgy Strakovej v roku ktorí sú prínosom pre súbor. Spolu sa snažíme oživiť ľudové 
1981 dali dohromady aby si ľudovými piesňami tradície, ktoré mladá generácia pozná iba z rozprávania svo-
spríjemňovali voľné chvíle a reprezentovali obec  Kavečany jich starých rodičov.
na rôznych súťažiach a vystúpeniach doma aj v okoli, kde Keďže práca v súbore bola a stále je  bohatá, myslím 
získavali pekné umiestnenia a pochvaly. Na harmonike ich si, že oslavu sme si právom zaslúžili.
doprevádzal už tiež nebohý Ján Furín. Po necelom roku ho Naše výročie nám svojím vystúpením spestrili aj 
vystriedal a s heligónkou až doposiaľ stále Kavečianku mladí tanečníci z FS Čarnička a členovia z FS  Železiar. 
doprevádza Janko Harvan. Úprimným slovom nás potešil a do ďalších rokov nám 

V Kavečianke sa za takúto dlhú dobu vystriedali poprial veľa tvorivých nápadov aj umelecký vedúci                
mnohé členky, ktoré z rôznych dôvodov či už rodinných FS Železiar pán Vladimír Urban.
alebo zdravotných ukončili účinkovanie v súbore. Veľké ďakujem patrí nášmu starostovi JUDr. 

Po dlhšej stagnácii FS, som prevzala vedenie v roku Martinovi Balčíkovi, ktorý  pekným slovom, krásnou ružou   
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