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V

ktorí vytvárajú pridanú hodnotu, a tých, ktorí si sami 

pomôcť nedokážu.

Čitateľom Kavečianskeho spravodaja a obyvateľom 

tohto nádherného kúsku zeme pod Harbkom a Sivcom 

želám pokojné chvíle, strávené v prípade záujmu o osobnosť  
Civilizácia kultúry dávania Françoisa Neveuxa aj pri čítaní tejto knihy.

V polovici júna tohto roku sa mi v jednom košickom 

kníhkupectve naskytla príležitosť zúčastniť sa predstavenia 

knihy Utópia v pohybe od Isaline Bourgenotovej Dutruovej. 

Autorka v nej predstavila nevšedného človeka Françoisa 

Neveuxa. Prezentácia, ako aj obsah knihy ma presvedčili, že 

ide o človeka mimoriadnych kvalít. Človeka, ktorý vnímal 

ľudí bez predpojatosti a chcel od začiatku svojho 
yhlásenie voľby hlavného  kontrolóra mestskej profesionálneho života pracovať inak. Spolu so 

zamestnancami, zákazníkmi i konkurentmi sa snažil budovať časti Košice-Kavečany
iný typ vzťahov, v ktorých nie „systém“, ale človek je na 

Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Košice-prvom mieste. Myšlienka bratstva ho viedla hľadieť na 
Kavečany v zmysle § 18a zákona  SNR č. 369/1990 Zb.        podnikanie ako na príležitosť pretvárať svet výroby               
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením  i obchodu na miesto celistvého rozvoja človeka. V detstve si 
Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Kavečany č. 85      osvojil zásadu: „Ak chceš byť šťastný, začni obšťastňovať 
zo dňa  24. 06.2013   tých druhých“. François bol presvedčený, že s každým 

človekom, ktorého mu život postaví do cesty, môže niečo v y h l a s u j e
urobiť. Ani jemu však nič nešlo ľahko a bez ťažkostí. Za všetko 

voľbu hlavného kontrolóra  MČ Košice-Kavečany, určuje deň dobré a pravdivé sa zasadil aj v boji proti zažitému stereotypu 
konania voľby hlavného kontrolóra MČ Košice-Kavečany na vo svojom okolí. Držal sa zásady: Nikdy nekopírovať. 
deň 23.09.2013 na zasadnutí MsZ  a podrobnosti o spôsobe Motiváciou bola pre neho snaha uľahčiť život a ťažkú prácu 
a vykonaní voľby a náležitosti prihlášky.robotníkov. Inšpiráciu pre svoje patenty nachádzal v celkom 

obyčajných situáciách života, dokonca aj v takých, keď jeho 
Pracovný čas hlavného  kontrolóra na základe uznesenia 

manželka kolísala druhorodeného syna, pričom sama sa 
Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice-Kavečany č. 84 zo dňa 

hojdala v kresle. 
24.06.2013  je 1/6  pracovného úväzku mesačne.

Mimoriadne blízky mu bol svet ľudí na okraji spoločnosti a 

rád sa ich ujímal. Aj on však prežil chvíle vážnych otáznikov a 

vnútornej prázdnoty a pocitu, že nič nedokázal, hoci mal za 1. Voľba hlavného kontrolóra  MČ Košice-Kavečany sa  

sebou mnohé úspešné projekty. V týchto chvíľach, tak ako uskutoční  hlasovaním poslancov miestneho zastupiteľstva    

vždy, stála pri ňom jeho tichá, nenápadná, ale z hĺbky srdca v MČ  Košice-Kavečany.

milujúca manželka Françoise. Táto sympatická dáma veľmi 2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného 

rada sprevádzala svojho manžela vždy, keď to bolo možné, kontrolóra:

pre radosť, že môže byť s ním. Ona mala dôležitý podiel na - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

jeho úspechoch. Trpezlivo stála pri ňom aj vo chvíľach, keď 3. Náležitosti písomnej prihlášky:

mohla rebelovať. Ako sám François vyznáva, vždy chcel - meno a priezvisko, titul,  dátum narodenia, trvalé 
zmeniť svet k lepšiemu, ale stať sa lepším ... to bola jej bydlisko, kontaktné údaje,
zásluha. Dala mu na to odvahu a sila prišla sama. Doslova - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s 
hovorí: „Často som túžil znovu sa s ňou oženiť...“ uvedením pracovnej pozície,
Táto nenápadná dáma veľmi jemne dotvárala atmosféru - úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom 
prezentácie knihy o svojom manželovi. dosiahnutom vzdelaní,
Jeho pokus o kultúru dávania prežíva naďalej v jeho - kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho 
sociálnych projektoch a firmách, ktoré fungujú. Ich cieľom vzdelávania,
nie je v prvom rade zisk hromadený v rukách úzkej skupiny - doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z registra trestov nie 
alebo jednotlivca, ale pozdvihnutie ľudskej dôstojnosti tých, starší ako 3 mesiace,
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typu, čo má vplyv aj na cenu nájmu.- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných 

     Podľa § 10 odsek 2. písm. g) citovaného VZN  nájomca je údajov  podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
povinný vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel 
prevádzkovateľa pohrebiska na vybudovanie akejkoľvek vykonania voľby v miestnom zastupiteľstve. 
stavby na pohrebisku, alebo výmenu príslušenstva hrobu 

4.    Termín ukončenia doručenia prihlášok: (okrem lampáša, vázy a kvetináča) na už existujúcich 

hrobových miestach. Nájomca môže s prácami začať až po         do 09.09.2013 do 15,00 hod.
vydaní súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska na základe 

5.    Miesto a spôsob doručenia prihlášok: „Ohlásenia stavebno – kamenárskych prác“ nájomcom. 

     Podľa § 10 odsek 2. písm. h) citovaného VZN  nájomca        Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra 
nesmie na pohrebisku vysádzať stromy ani okrasné dreviny. 

MČ Košice-Kavečany  musí písomnú prihlášku spolu s 
Aj toto ustanovenie ojedinele porušujú niektorí nájomcovia, 

požadovanými  dokladmi do stanoveného termínu 
preto naň upozorňujeme. 

odovzdať na Miestny úrad v Kavečanoch. Pri osobnom  

odovzdávaní – do podateľne Miestneho úradu v 

Kavečanoch, Široká 17/A, Košice, 1. poschodie. Pri Cenník  služieb na cintoríne v Kavečanoch
odovzdávaní poštou na adresu – starosta MČ Košice- 

Kavečany, Miestny úrad MČ Košice-Kavečany, Široká Hrobové miesta sa prenajímajú  vždy na 10 rokov.
17/A, 040 01 Košice. Zalepenú obálku je potrebné 

označiť: „Voľba  hlavného kontrolóra MČ – neotvárať“. 

1. Nájomné za hrobové miesto pre hrob 23 EUR6.  Uchádzač , ktorý splní kvalifikačné predpoklady, 
2. Nájomné za hrobové miesto pre dvojhrob 46 EURnáležitosti prihlášky a včas podá prihlášku bude 
3. Nájomne za hrobové miesto pre  hrob s betónovým zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra   

vrchom 33 EURv súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
4. Nájomne za hrobové miesto pre  dvojhrob s betónovýmzriadení v znení neskorších  predpisov. Nezaradenému  

 vrchom 66 EURuchádzačovi bude  nezaradenie oznámené písomne    
5. Nájomné za hrobové miesto pre  hrobku 33 EURs odôvodnením.
6. Nájomné za hrobové miesto pre  dvojhrobku 66 EUR

7.    Každý kandidát/kandidátka má  právo v deň   konania 7. Nájomné za hrobové miesto pre zelenú
voľby na  vystúpenie pred poslancami miestneho hrobku 46 EUR
zastupiteľstva  v časovom rozsahu 5 minút. 8. Nájomné za hrobové miesto pre dieťa do 5 rokov

veku 20 EURIng. Ján Kupec, starosta
9. Nájomné za hrobové miesto na uloženie

urny 20 EUR

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk Ceny pre občanov v zmysle § 8 ods. 2 

Prevádzkového poriadku, ktorí v čase úmrtia nemajú trvalý rekonštrukcie VO
pobyt v MČ  Kavečany,  sa zvyšujú o 100 %. Neplatí to pre 

občanov dlhodobo žijúcich v Kavečanoch, ktorí boli  
umiestnení v domovoch dôchodcov a iných zariadeniach 

Dňa 28. júna 2013 bolo  vyhlásené verejné 
sociálnych služieb.

obstarávanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v MČ Košice 

- Kavečany. Výzva na predkladanie ponúk podľa Vyhlášky   
Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne MÚ MČ 

č. 530/2009 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie je 
Košice – Kavečany, Široká 17/A, pred začatím výkopu hrobu. 

zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 

https://www.uvo.gov.sk/sk/web/uvo/evestnik. Po výbere 

dodávateľa prác sa rekonštrukcia uskutoční v jesenných 
Mária Horváthovámesiacoch.

                                                                                                                                                                           

Ing. Ján Kupec, starosta
Rekonštrukcia domových prípojok elektriny

Vážení občania,Niektoré povinnosti nájomcov hrobových miest 
informujeme Vás, že v priebehu mesiacov jún – 

august pokračuje v našej mestskej časti projekt rekonštrukcie      Pri stavbách a rekonštrukciách príslušenstva hrobu (sokel, 
domových prípoení elektrickej energie na distribučnú sieť obruba, pomník...) sa stáva, že niektorí nájomcovia 
podľa platných technických noriem. Rekonštrukciu realizujú hrobových miest na miestnom cintoríne v Kavečanoch 
pracovníci spoločnosti EGC, s.r.o. Košice, ktorá je zmluvným nedodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce z VZN MČ 
partnerom Východoslovenskej distribučnej, a.s. /VSD, a.s./ Košice – Kavečany č.16 Prevádzkový poriadok cintorína. 
Košice.Dochádza k situácii,  že  opravou hrobu  dôjde k zmene jeho 
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Ing. Róbert Moško o túto aktivitu. Ďakujeme im aj touto cestou za ich nezištnú 

pomoc druhým. Uvítali by sme však, ak by sa do darcovstva 

krvi zapojilo čo najviac mladých ľudí, ktorých aj takto Volba prísediacich Okresného súdu Košice I
vyzývame, aby si našli cestu k darcovstvu. Možnosť prísť a  na volebné obdobie 2014 - 2017
darovať krv budú mať všetci už 21.10.2013 o 7:30 hod. v 

Kultúrnom dome v Kavečanoch. V súvislosti so skončením volebného obdobia 
Srdečne sú vítaní  pravidelní, menej pravidelní i celkom prísediacich Okresného súdu Košice I, zvolených  na obdobie 
nepravidelní darcovia krvi, ale aj tí, ktorí by chceli krv darovať rokov 2010 – 2013  a  prípravou  volieb prísediacich na 
prvýkrát.      volebné obdobie 2014 - 2017 Okresný súd Košice I písomne 

za miestny spolok SČK Adriana Kollárováoznámil miestnemu úradu MČ Košice - Kavečany, že pre nové 

volebné obdobie určuje   pre Mestskú časť Košice – Kavečany 

prísediacich v počte 8.

Prísediacich volí obecné zastupiteľstvo.Za Pozvánka na športový den obce
prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý v deň zvolenia 

dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne 

úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, Dňa 5.7.2013 usporiada TJ Mladosť Kavečany športový deň 
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že obce, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku Kavečany. 
funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, má trvalý Súťažiť sa bude vo futbalovom turnaji, hrách pre deti a 
pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí so svojou mládež v rôznych disciplínach. 
voľbou k určitému súdu ( § 139 zákona č. 385/2000 Z. z. o Program športového dňa je nasledovný:
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

- 13.00 hod. futbalový zápas súčastného mužstva Kavečany 
zákonov ), v našom prípade Okresnému súdu Košice I. 

„A“ proti súperovi z Košickej Belej.
     Prosíme občanov, ktorí spĺňajú uvedené podmienky        

- 15.00 hod. sa začne zápas kavečianských seniorov proti 
a majú  záujem realizovať sa v tejto funkcii, aby svoj záujem  

olympionikom z Košíc.oznámili na MU MČ Košice – Kavečany (č. t. 633 41 00) a to 
- 15.00 hod. súčastne s futbalom sa začnú súťaže pre deti        čo najskôr. 
a mládež v disciplínach na rýchlosť, šikovnosť a zručnosť.      Miestny úrad vyjadruje poďakovanie  trom  
V týchto súťažiach budú súťažiaci odmenení  vecnými cenami občiankam z Kavečian – p. Jolane Jergovej, p. Anne 
a sladkosťami.Kováčovej a p. Gabriele Halásovej  za výkon funkcie  

prísediacich v končiacom volebnom období.  Dve z nich už - 17.00 hod. vystúpi v krátkom programe náš folklórny súbor 

nemajú záujem kandidovať na funkciu prísediacich pre Kavečianka.
ďalšie volebné obdobie.  Po odohratí zápasov budú na ihrisku ďalšie zábavné súťaže     
     a po vyčerpaní súťažného programu sa začne  voľná zábava 

       JUDr. Božena Hanudeľová, prednostka pri hudbe a atrakciach pre deti.

TJ Mladosť týmto pozýva na športový deň širokú 

verejnosť, pre ktorých bude k dispozícii občerstvenie, guľáš   

a dobrá nálada v areáli ihriska.

Informácia z účinkovania futbalového mužstva TJ Kavečianska kvapka krvi
Mladost Kavečany

17. júnový deň patril v Kavečanoch dobrovoľným 
Mestská futbalová súťaž ročníka 2012/2013 skončila darcom krvi. Územný spolok SČK v Kavečanoch v spolupráci s 

16.6.2013 jarnou časťou. Naším chlapcom sa darilo zbierať miestnym úradom umožnili darovať krv na svojej domácej 
body v jarnej časti ďaleko lepšie ako v jesennej. V jarnej časti pôde, v príjemnom prostredí nášho kultúrneho domu. V 
mužstvo nazbieralo najviac bodov v mestskej lige, ale ani to tento deň prišlo darovať krv 22 dobrovoľných darcov. 
nestačilo na lepšie celkové umiestnenie. Dúfame že naše Pracovníci mobilnej NTS odnášali 14 vakov naplnených 
mužstvo bude pokračovať vo svojom snažení aj do budúcna, vzácnou tekutinou – krvou. Darcovia mali milú malú 
a tak sa postará o spríjemnenie nedeľných popoludní na podporu a povolený doping – povzbudiť ich boli naši 
našom ihrisku. Veľká vďaka  patrí aj trénerovi  Jožkovi škôlkári. Deti z materskej škôlky sa so svojimi učiteľkami prišli 
Plichtovi, ktorý vedie mužstvo s rozvahou, skúsenosťami a pozrieť ako odber krvi prebieha. Dozvedeli sa veľa nových 
ľudským prístupom. Poďakovanie patrí aj členom výboru a zaujímavých vecí a videli, že od injekčnej ihly sa netreba báť. 
realizačnému tímu.Detskú zvedavosť v sebe nezapreli a pýtali sa na všetko. Pani 
Výsledky jarnej časti súťaže 2013:doktorky a sestričky im ochotne vysvetlili čo robia s krvičkou. 

Dúfajme, že z nich rastú budúci darcovia krvi. 
14.4. Poľov - Kavečany 0 : 4Teší nás stály záujem dobrovoľných darcov krvi         
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21.4. Kavečany - Pyramída KE 3 : 1 Dňa 4.8.2013 t.j v nedeľu sa uskutoční už 25. ročník 

Malého kavečianskeho maratónu. Tak ako každý rok sa ho 28.4. Sokoľ - Kavečany 2 : 1
zúčastnia bežci z blízkeho  aj širšieho okolia , ale aj maratónci 11.5. Benecol - Kavečany 2 : 0
zo zahraničia. Súťažiť sa bude aj v žiackých a dorasteneckých 19.5. Kavečany - Košická Belá 1 : 1
kategóriach.26.5. Atletico „A“ - Kavečany 3 : 2

Týmto Vás chceme pozvať na toto jubilejné  2.6. Kavečany - Poľov 5 : 1
podujatie a domácim štartujúcim z Kavečian prajeme výdrž                  

 9.6. Pyramída - Kavečany 5 : 2
a dosiahnutie svojích cieľov.

16.6. Kavečany - Sokoľ 4 : 1
                                                                                               

za TJ Mladosť Kavečany Michal Bradovka
Tabuľka po ukončení ročníka 2012/2013

Skóre                 body

1. Sokoľ 49 : 33 33

2. Benecol 43 : 29 33
 

3. Poľov 34 : 45 26
V nedeľu 12.5.2013 sa v kostole sv. apoštolov Petra 

4. Atletico“A“ 40 : 36 24
a Pavla v Kavečanoch uskutočnil už tradičný májový koncert 

5. Košická Belá 37 : 41 22
vážnej hudby. Výborný výber skladieb skladateľov L. 

6. Kavečany 38 : 39 21
Bochceriniho, A. Piazzolu, W. A. Mozarta, F. Schuberta J. S. 

7. Pyramída 24 : 42 14
Bacha, J. Williamsa, R. Schumanna, A. Vivaldiho, Gorana 

Chotlina ešte umocnilo ich veľmi kvalitné umelecké 
Podrobné informácie o Mestskej futbalovej súťaži najdete 

interprétovanie - hrali a spievali študenti košického a 
na stránke www.mfzke.sk

bratislavského konzervatória, Royal College of Music v 

Londýne, Universität für Musik und darstellende Kunst vo 
         za TJ Mladosť Kavečany Michal Bradovka

Viedni, Irena a Milan Červenákovci a zbor farnosti Kavečany. 

Ing. Róbert Moško

                                                                
Malý kavečiansky  maratón

Další výborný koncert vážnej hudby v Kavečanoch 
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