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rutinnému pohľadu na svet, v ktorom sa uplatňuje často 

iba zisk ako najvyššie a jediné kritérium, svoje rozšírené 

srdce na celé ľudstvo. Sám oslobodený od splošteného 

videnia života i sveta, v ktorom sa jednostranne vidia iba Život, svet a naše videnie
problémy, alebo naopak iba úspech, vypovedal nie 

natoľko slovom, ako skôr skutkom, o čo v živote ide. 
O Michelangelovi Buonarrotim  sa hovorí, že mal Takíto ľudia sú skutočnými hrdinami života. Prácou na 

teóriu, podľa ktorej socha je ukrytá v masíve kameňa. Len sebe odkrývajú originálny profil, ktorý v nich stvárnila 
ju tam treba objaviť a vidieť a odtiaľ vyslobodiť. Dať jej múdrosť Stvoriteľa. 
tak uzrieť svetlo sveta. Vytvorené dielo prezrádza Nevedia žiť ináč, iba premeniť svoj život na 
existujúcu predstavu vo fantázii umelca. stravujúcu žertvu. Radšej chcú umrieť, hoc aj mladí, lebo 

Taký je aj obraz života. Treba ho objaviť a už stihli v plnosti rozdať z ponuky života a jeho 
ponúknuť jeho pestrosť, zachytiť ho v celej jeho konštruktívnej bohatosti, ako žiť len tak „vlažne“, 
dynamike, predstaviť jeho krásu. Vidieť v ňom to, čo iní zameraní na seba a na svoje úzko osobné záujmy. V hĺbke 
nevidia, a obohatiť ho vlastným  prínosom. Je to náročná srdca sú to šťastné osobnosti, hoci svoj život často 
úloha a vyžaduje si celého tvorivého človeka, ktorý sa prežívajú viac v skrytosti. Boh im dal také srdce a cítenie. 
nebojí oprášiť to, čo zapadlo prachom, i objaviť nové. Slobodní od seba samých napĺňajú svoj život pre dobro 
Dovoliť pri tom vstúpiť do svojho života aj inému človeku, iných. Zo skromnosti sa cítia byť stálymi začiatočníkmi a 
ktorý nám rozumie a ktorému dôverujeme. Potrebná je rovnými nohami stoja pred výzvami i ponukami, ktoré 
ľudská schopnosť zachytiť nuly i póly, údolia a hlbiny, ale život predkladá. Ponorení do života vyznačujú jeho 
aj vrcholy života s jeho silnými i slabými stránkami. vysoké horizonty, z ktorých má úžitok nielen súčasná 
Všeličím nám teda treba v živote prejsť. Podstatným generácia, ale aj jej nasledovníci.
hodnotiacim kritériom je obstáť pred súdom vlastného Čitateľom Kavečianskeho spravodaja a 
svedomia bez kompromisov a deformácií. Život dostáva obyvateľom tohto nádherného kúsku zeme pod 
chuť, ak v ňom nechýba odvaha, nasadenie, altruizmus. Harbkom a Sivcom želám pokojné chvíle pri odkrývaní 
Naša otvorenosť realisticky ho oceniť v priestore a čase, Božieho originálu v sebe na úžitok iných.
ale aj ponad nich, poskytuje predpoklad na jeho 

zmysluplné naplnenie. Ide tu o schopnosť človeka vidieť Ondrej Nagy, farár farnosti Kavečany
nielen blízke ciele, ale aj vzdialené, i tie konečné. Tieto 

ciele očistené od egoistických záujmov tak jednotlivca, 

ako aj úzkych skupín, vytvárajú pomyselné rozhranie 

medzi sochou  a zvyšným masívom, ktorý treba odstrániť, 

aby zažiarila ponuka pestrosti života i jeho krása. Výstavba viacúčelového ihriska sa začala
Pre život ľudstva sú prínosom tí, ktorí dokážu 

nadradiť spoločné dobro nad osobný prospech. Niekedy Po zdĺhavom verejnom obstarávaní sa začiatkom 
za to dokonca platia aj vlastným životom. V rade takýchto septembra začala výstavba viacúčelového ihriska. 
osobností stojí Dr. Carlo Urbani, objaviteľ novodobého Podmienky verejného obstarávania splnila spoločnosť 
pľúcneho ochorenia. Bol lekárom a medzinárodne SPORT SERVICE, s.r.o., s ktorou bola podpísaná zmluva     
pôsobiacim expertom vo WHO (World Health o dielo 25. augusta 2014. Dodávateľ diela má bohaté 
Organization – Svetová zdravotnícka organizácia) pre skúseností s výstavbou takýchto ihrísk.
infekčné choroby. Okrem toho bol riaditeľom talianskej Podľa zmluvy je konečný termín odovzdania ihriska 
sekcie Lekári bez hraníc. Urbani objavil neznámeho koniec novembra, avšak snaha všetkých zainteresovaných 
pôvodcu ochorenia a upozornil na SARS ( Severe Acute je ukončiť dielo skôr. Ihrisko bude vybavené doplnkami, 
Respiratory Syndrome  – Syndróm náhleho zlyhania ktoré umožnia okrem futbalu hrať aj volejbal, basketbal a 
dýchania) celý svet. Zomrel však v Thajsku v roku 2003 na tenis. V zime, ak bude mrznúť, bude možné na ihrisku 
následky infekcie vo veku 46 rokov. Za životy mnohých urobiť aj ľadovú plochu na korčuľovanie aj hokej, pretože 
zaplatil tým svojím. Nikto rozumne nepochybuje, že bude mať aj mantinely a osvetlenie.
obeta jeho života nebola zbytočná. On ponúkol Samotná výstavba ihriska bude stáť 83 484,64 eur,        
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na ktorú budú použité vlastné finančné prostriedky Koniec volebného obdobia
mestskej časti z rezervného fondu. 

Ing. Ján Kupec, starosta Vážení občania,

pred štyrmi rokmi som sa uchádzal o Vašu dôveru 
Mesto Košice ukrátilo MČ Košice-Kavečany        a spolu so šiestimi kandidátmi na poslancov sme Vám 
o 20 000 € predložili svoj volebný program. Aj napriek tomu, že z 

nich boli zvolení len dvaja, svoje zámery sme naplnili. 
V niekoľkých predchádzajúcich vydaniach Body, v ktorých sme neboli závislí od iných subjektov sme 

Kavečianského spravodaja sme informovali o problémoch splnili, a tam, kde to záviselo od štátu, mesta alebo iných, 
s preplatením nákladov na rekonštrukciu verejného sme boli úspešní menej.
osvetlenia mestom Košice. K dlhu z roku 2013 sa pridal aj Tu je odpočet: 
dlh tohto roku a tak nám mesto ku koncu septembra - Rekonštrukcia centrálnych ulíc Gazdovská             
dlhuje 20 000,-  eur. a Vyšná s výstavbou chodníkov, dažďovej 
Zmluva na rekonštrukciu celého verejného osvetlenia kanalizácie a parkoviska
bola podpísaná v roku 2013 po tom, čo sme mali listom - aj keď sme v minulosti vybavili stavebné povolenie  
primátora zo 6.5.2013 schválené 30 000,- eur na a začali s rekonštrukciou na ulici K ihrisku, v tomto 
rekonštrukciu verejného osvetlenia a  ústny prísľub volebnom období neboli vypísané výzvy                   
primátora aj riaditeľa magistrátu, že zostávajúcu časť    z európskych fondov, ani sa nám nepodarilo získať 
18 000 eur doplatia v roku 2014. Náklady na časť finančné prostriedky od mesta Košice;
verejného osvetlenia , kde premáva MHD a je v správe - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
mesta, boli vo výške 48 000,- eur. Okrem toho boli v roku    uskutočnená, aj keď nás mesto Košice preto ukrátilo 
2013 schválené mestským zastupiteľstvom aj účelové o 20 000 eur
finančné prostriedky pre potreby mestskej časti vo výške - Výstavba detského ihriska v centre obce
10 000,- eur. Jedinou podmienkou na ich získanie bolo     postavené
požiadať mesto Košice a predložiť faktúry na preplatenie. - Zmena územného plánu pre výstavbu rodinných 
To mestská časť urobila. Podobne boli mestským 

domov v lokalite Za cintorínom - Strážna
zastupiteľstvom schválené účelové finančné prostriedky 

- žiadosti na mesto Košice boli podané, avšak zmenu 
pre potreby mestskej časti vo výške 10 000, - eur aj v roku 

uskutočňuje mesto Košice, ktoré stále celkovú zmenu 
2014. Aj o tieto mestská časť požiadala listom pána 

územného plánu len pripravuje,
primátora ešte 13. mája 2014  s tým, že ich použijeme na 

- Aktual i zác ia  Programu hospodárskeho               
výstavbu viacúčelového ihriska. Doteraz sme však 

a sociálneho rozvoja MČ Kavečany v spolupráci   
písomnú odpoveď nedostali. 

s obyvateľmi
Keď to teda zhrnieme, MČ Kavečany mala za roky 2013    

   plnili sa ešte úlohy zo súčasne platného PHSR, takže 
a 2014 dostať od mesta 68 000,- eur (48 000,- eur – 

ešte nebolo potrebné ho aktualizovať; čas na jeho 
preplatenie osvetlenia v správe mesta a 20 000,- eur pre 

aktualizáciu príde teraz
potreby mestskej časti), dostala len 48 000,- eur.

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho 
Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva som 

domu a jeho okolia
požiadal pána primátora Richarda Rašiho o poukázanie 

    boli zrekonštruované sociálne zariadenia v KD aj 
20 000,- eur pre MČ Kavečany. Odpoveďou bolo, že sme 

MÚ
dostali viac, ako sme mali dostať. Podľa vedenia mesta 

- Podpora obnovy areálu futbalového ihriska           
sme mali dostať za dva roky 20 000,- eur a my sme dostali 

a výstavby viacúčelového ihriska s cieľom 
„až“ 48 000,- eur.

zapojenia futbalového mužstva do súťaže
Taká je skutočnosť, ktorá charakterizuje starostlivosť 

 futbalové mužstvo TJ Mladosť Kavečany hrá               
súčasného vedenia mesta o potreby občanov malých 

v mestskej súťaži a viacúčelové ihrisko je vo výstavbe; 
mestských častí a korešponduje to aj so snahou zrušiť 

do skončenia volebného obdobia bude dokončené
malé mestské časti. Ak sa to v budúcností podarí, toto je 

- Spolupráca s mestom Košice pri výkupe pozemkov 
názorná ukážka, ako sa bude starať o občanov na tomto 

pre obchvat a začatí jeho výstavby
území.

  - súčasné vedenie mesta neprejavuje záujem            
Samozrejme, ešte sa nevzdávame a požiadali sme hlavnú 

      o pokračovanie výkupu pozemkov
kontrolórku mesta o prešetrenie plnenia uznesení 

- Oprava cesty do Kavečian a jej rozšírenie             mestského zastupiteľstva, ktorými nám boli schválené 
v „esíčku“ nad strelnicoufinančné prostriedky.
- mesto Košice aj napriek našej urgencii to 

nezrealizovalo
Ing. Ján Kupec, starosta
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3 poslancov. Mesto Košice bude mať 41 poslancov. - Úprava vysokej zelene okolo cintorína

Poslanci do mestského zastupiteľstva budú volení v 14     boli orezané vysoké a ohrozujúce stromy na cintorí-

volebných obvodoch. V MČ Košice-Kavečany sa budú voliť ne aj v okolí

4 poslanci do mestského zastupiteľstva, pretože sme spolu -   Usporadúvanie kultúrno - spoločenských podujatí 
s MČ Košice - Sever vo volebnom obvode č. 1. a vznik klubu dôchodcov

Právo voliť majú obyvatelia SR a cudzinci, ktorí  podľa záujmu spoluorganizátorov a nezáujmu 
majú trvalý pobyt v mestskej časti a najneskôr v deň volieb dôchodcov o organizovanie sa. 
dovŕšili 18 rokov veku. Voliči budú  oboznámení o čase a 

mieste konania volieb doručením oznámenia o čase a Okrem plnenia volebného programu som 
mieste konania volieb v termíne do 21.10.2014. V samozrejme zabezpečoval a plníl úlohy, ktoré vyplývajú 
prípade, že niekomu nebude doručené oznámenie, má samospráve z príslušných zákonov, ale aj ktoré priniesol 
možnosť overiť si na miestnom úrade, či je zapísaný do život. Sú to napríklad zabezpečenie náteru strechy 
zoznamu voličov.materskej školy, ukončenie ROEP, spoluorganizácia 

Samotné voľby budú prebiehať takto: Volič po Malého kavečianskeho maratónu a podobne. 
príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť Každý si môže urobiť vlastný názor na moju prácu v tomto 
a po zázname v zozname voličov dostane od komisie volebnom období, ale aj v predchádzajúcich dvoch. Ja 
obálku a hlasovacie lístky a to hlasovací lístok pre voľby však po šestnástich rokoch práce pre mestskú časť 
starostu mestskej časti, hlasovací lístok pre voľbu Kavečany (4 ako zástupca starostu, 12 ako starosta) 
primátora mesta Košice, hlasovací lístok pre voľbu končím s pocitom dobre vykonanej práce. Každý, kto si 
poslancov miestneho zastupiteľstva a hlasovací lístok pre podobnú prácu skúsil, mi určite dá za pravdu, že každému 
voľbu poslancov mestského zastupiteľstva volených v a vo všetkom sa vyhovieť nedá. Už aj preto, že aj starosta 
našom volebnom obvode č.1. Po prevzatí obálky a sa má riadiť zákonmi, k čomu sa zaviazal sľubom na 
hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na začiatku volebného obdobia.
úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu Mnohí sa ma pýtajú, prečo už nekandidujem na starostu. 
vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového Možno to vystihne jedno slovo - sklamanie. Sklamanie sa v 
čísla. Na hlasovacích lístkoch pre voľby poslancov ľuďoch za posledné štyri roky, či už na miestnej úrovni, 
miestneho alebo mestského zastupiteľstva zakrúžkuje mestskej, ale aj na najvyššej. Ďakujem všetkým, ktorí mi 
volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac držali palce, alebo ma akýmkoľvek spôsobom v práci 
u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo 

starostu podporili.
volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre 

Prajem Kavečancom, aby si zvolili dobrých 
voľby starostu mestskej časti a pre voľby  primátora 

predstaviteľov miestnej samosprávy, ktorí budú dobre 
zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. 

riadiť, hospodáriť a reprezentovať mestskú časť Kavečany 
Potom volič vloží do obálky všetky štyri hlasovacie lístky. 

a predstaviteľov mestskej samosprávy, ktorí budú mať 
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na 

záujme o rozvoj Kavečian, nie ich zánik.
úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej 

schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do priestoru 
Ing. Ján Kupec, starosta určeného na úpravu hlasovacích lístkov, komisia 

hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do Volby do orgánov samosprávy obcí 
volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä Informácia  pre  voličov
zdravotných dôvodov, miestnu volebnú komisiu (tel. č. 

633 41 00 pred dňom konania volieb a 0911 633 3410 Rozhodnutím predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z. 
počas konania volieb), ktorá plní v mestskej časti Kavečany boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na 
zároveň úlohy okrskovej komisie, o to, aby mohol hlasovať sobotu 15. novembra 2014. V MČ Košice-Kavečany 
mimo volebnej miestnosti. V takom prípade volebná budeme voliť starostu mestskej časti, primátora mesta, 
komisia vyšle k voličovi dvoch členov s prenosnou poslancov miestneho zastupiteľstva a  poslancov 
volebnou schránkou, 4 hlasovacími lístkami a obálkou. mestského zastupiteľstva. 
Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.Pre voľby do orgánov samosprávy obcí bol 
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre vytvorený v mestskej časti Kavečany jeden volebný obvod 
telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo a jeden volebný okrsok (č.1). Voľby sa uskutočnia v čase 
písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na od 7,00 hod. do 20,00 hod. vo volebnej miestnosti v 
úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena kultúrnom dome, Široká 17/A.
okrskovej (miestnej) volebnej komisie, aby za neho Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Kavečany 
hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do uznesením č. 114, prijatom na svojom zasadnutí dňa 
obálky.09.06.2014 určilo, že miestne zastupiteľstvo v MČ Košice-

JUDr. Božena Hanudeľová prednostkaKavečany bude mať v budúcom volebnom období celkom 
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                                                                                Vyhlásenie kandidatúry pre volby starostu           
Celoplošná deratizácia na území mesta KošiceMČ Košice-Kavečany dna 15. novembra 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva          Miestna volebná komisia v MČ Košice-Kavečany 
so sídlom v Košiciach, Ipeľská1, 040 11 Košice, podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
rozhodnutím č. 2014/04664-02/HŽP nariaďuje orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov    
opatrenie:v y h l a s u j e, že pre voľby starostu mestskej časti Košice-
V záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Kavečany zaregistrovala týchto kandidátov:
mesta Košice v termíne od 6. 10. 2014 do 31. 10. 2014

vykonať reguláciu živočíšnych škodcov nižšie 1. Martin Balčík, JUDr., 36 r., advokát, Košice-
uvedenými účastníkmi konania takto:Kavečany, Budanová 2/A, KDH, Sieť

2. Milan Perháč, 66 r., podnikateľ, Košice-Kavečany, 
1. Mesto Košice a jeho mestské časti na celom Široká 26, SDKÚ-DS

3. Ján Spišák, 33 r., podnikateľ, Košice-Kavečany, území mesta Košice - v objektoch v ich správe alebo vo 
Kadlubská 11, nezávislý kandidát vlastníctve, a to prostredníctvom subjektov oprávnených 

4. Rudolf Tabačko, 54 r., zamestnanec súkromnej na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych 
bezpečnostnej služby, Košice-Kavečany, Široká 11, škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní 
nezávislý kandidát deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu,

V Košiciach, dňa 25.09.2014             Jana Urbanová, v.r. 2. právnické osoby a fyzické osoby - 
                    predseda miestnej volebnej komisie podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných alebo 

spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových 

Vyhlásenie kandidatúry pre volby poslancov rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, 

vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, miestneho zastupitelstva MČ Košice-Kavečany 
zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných 

dna 15. novembra 2014 domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom 

subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie 
Miestna volebná komisia v MČ Košice-Kavečany regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto 

podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov    

mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia 
v y h l a s u j e, že pre voľby poslancov Miestneho 

nariadeného opatrenia,
zastupiteľstva MČ Košice-Kavečany zaregistrovala týchto 

kandidátov:
3. fyzické osoby - v pivničných priestoroch 

rodinných domov a bytových domov a na pozemkoch, 
1.  Michal Bradovka, 55 r., lesník, Košice-Kavečany, 

ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch 
Lovecká 19, SDKÚ-DS

využívaných na chov hospodárskych zvierat, 
2. Jaroslav Demský, Ing., 50 r., podnikateľ, Košice-

prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne Kavečany, Na Horke 37, nezávislý kandidát
vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo 3. Mária Gaňová, 38 r., poštový doručovateľ, Košice-
svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, Kavečany, Na Rožku 16, nezávislý kandidát
ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, a 4. Gabriel Hudák, 46 r., SZČO, Košice-Kavečany, 
potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo Strážna 13, nezávislý kandidát
pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na 5. Dušan Marják, JUDr., PhD., 27 r., právnik, Košice-

Kavečany, Gazdovská 16, KDH, Sieť predmetný účel použitý, uchovať po dobu 3 mesiacov pre 
6. Stanislav Nigút, Ing., 28 r., projektant, Košice- účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.

Kavečany, Šamborská 28, KDH, Sieť  
7. Jozef Papčo, 35 r., súkromný podnikateľ, Košice-

Kavečany, Kadlubská  7, nezávislý kandidát MUDr. Jana Kollárová, 
8. Agáta Šemráková, Bc., 42 r., učiteľka, Košice- regionálny hygienik

Kavečany, Lovecká 14, KDH, Sieť

V Košiciach, dňa 25.09.2014           Jana Urbanová, v.r.

                    predseda miestnej volebnej komisie
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