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Rozhodnuté.
Idem kandidovať
na starostu
nášho sídliska!

Moje volebné motto znie:“SPOLOČNE 
POSUNIEME NAŠE SÍDLISKO VPRED”
V pondelok, 10. septembra, som ako prvý kandidát oficiálne 
podal svoju kandidátnu listinu na starostu KVP. Idem do 
toho s plnou vážnosťou, s odhodlaním, pokorne, pozitívne. 
Podporili ma stovky ľ udí aj 8 relevantných politických 
strán a ja túto silnú podporu nemienim sklamať. Svoje prvé 
ťažké “starostovské” rozhodnutie som však musel urobiť 
už pred podaním kandidátky. Otázka znela: „Pôjdem sám 
za seba alebo budem ľ udí a politické subjekty spájať pre 
spoločnú víziu, plán, pre naše sídlisko?”

Moje volebné motto znie: 
“SPOLOČNE POSUNIEME NAŠE 
SÍDLISKO VPRED”. 

Spoločne – Plne si uvedomujem 
fakt, že politika nie je individuálna 
vec a sám jedinec proti všetkým 
nedokáže presadiť takmer nič. 
Obzvlášť na sídlisku KVP vidíme a 
poznáme negatívne dopady toho, 
keď je starosta bojovník proti všet-
kým a všetkému, Don Quijote.

Dobrý starosta spolupracuje s 
ľ uď mi, poslancami i rôznymi 
subjektmi. Spolupracuje a komu-
nikuje, aj keď majú odlišný názor 
na veci. Cieľ je predsa rovnaký: 
spoločné dobro a presadenie 
pozitívnych vecí. Pozíciu starostu 
vnímam osobne ako “Public  
servant” a teda služobník ľ udu.

Vpred – Ak chcem sídlisko sku-
točne posunúť vpred, budem 
potrebovať podporu zastupiteľstva. 
Bodka. Starosta je prvý medzi 
rovnými a o základných otázkach 
života obce rozhoduje zastupiteľstvo 
(jasne vyhradené v zákone). Či 
sa nám to páči alebo nie, žijeme v 
parlamentnej demokracii, kde si 
ľ udia volia svojich zástupcov, ktorí 
sa pre naplnenie spoločných cieľov 
a obhajobu spoločných hodnôt 

združujú v politických stranách.
Rozhodol som sa prijať podporu 
politických strán, ktoré vyjadrili 
dôveru v môj plán a vízie. Rozhodli 
sa pomôcť a zdielať tento plán pre 
KVP.

Do volieb kandidujem ako 
nezávislý človek s podporou 8 
politických strán – KDH, OĽaNO, 
NOVA, Progresívne Slovensko, 
SAS, Sme Rodina – Boris Kollár, 
SPOLU-OD a SMK-MKP.

Rozhodol som sa tak, lebo 
si myslím, že dobrý starosta:
Spája / Spolupracuje / Transpa- 
rentne komunikuje s občanmi / Má 
dobrý plán a jasnú víziu rozvoja / 
Má osobnostné predpoklady pre 
výkon funkcie

Chcem sa poďakovať všetkým 
priateľom, známym, predovšetkým 
Vám, občanom  a taktiež politickým 
stranám, ktoré ma podporili. 
Cítim silný záväzok a som odhod-
laný dotiahnuť túto kampaň do 
víťazného konca. Rozhodnete VY 
v komunálnych voľ bách už v so-
botu, 10.novembra 2018. Spoločne 
posunieme naše sídlisko vpred. 

Fakty:
• nie som členom žiadnej  

politickej strany, som skutočne 
nezávislý a mal som vyzbieraných 
viac ako 800 podpisov od občanov 
nášho sídliska, ktorí podporili 
moju kandidatúru

• strany nebudú financovať moju 
kampaň, platím si ju sám cez 
transparentný účet, ktorý mám 
zriadený a nájdete ho na stránke 
www.transparentneucty.sk / La-
dislav Lörinc 2018
• naša dohoda a podpora neob-
sahuje žiadne personálne, či iné 
záväzky do budúcnosti. Som slo-
bodný človek
• naša dohoda obsahuje spo-
luprácu a spoločné plnenie vízie 
a programu, ku ktorému sme sa 
zaviazali

• nominovali sme 11 z 13 možných 
kandidátov na poslancov do 
Miestneho zastupiteľ stva, a tak sa 
okrem podpory osobností, aktivis-
tov a nezávislých poslancov budem 
môcť v budúcnosti oprieť o silný 
poslanecký tím. Poslancov Vám 
bližšie postupne predstavím.
• na kandidátnej listine budem mať 
za svojím menom uvedených všet-
kých 8 strán, ktoré ma podporili. 
Práve Vy svojim krúžkom rozhod-
nete, kto bude riadiť naše sídlisko 
nasledujúce 4 roky

nie som členom 
žiadnej politickej 
strany, som skutočne 
nezávislý 

Kto 
naozaj 
som? 
• Občiansky aktivis-
ta a aktívny poslanec 
Mestskej časti Košice 
– Sídlisko KVP. Vyštu-
dovaný politológ (veda o 
politike), ktorý má záľ u-
bu vo veciach verejných. 

• Už 2.volebné obdobie 
mám tu česť byť zvo-
leným poslancom na 
našom sídlisku a doko-
nale poznám lokálne 
pomery a (ne)činnosť 
samosprávy. 

• Zároveň sa venujem 
politike na úrovni mesta, 
kde ako jeden z lídrov 
košických aktivistov už 
roky bojujem po boku 
Heňa Burdigu, Karola La-
baša a iných proti bizni-
su na parkovaní (kauza 
EEI) alebo za moderné 
európske riešenia pre 
Košice (podzemné konta-
jnery na odpad).
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rodinu a budem tu na sídli-
sku vychovávať svoje deti. 

Cítím sa byť pripravený 
prevziať na seba zodpov-
ednosť a začať pozitívnu 
premenu našej mestskej 
časti. Nesľ ubujem zázraky, 
som len politik. Mám však 
energiu, chuť a odhodla-
nie meniť veci. Spoločne s 
mojim tímom ideme tvoriť, 
budovať, obnovovať a spájať. 
Verím, že máme dostatok 
skúseností a dobrý plán, ako 
spoločne s občanmi posu-
nieme naše sídlisko vpred.

Pretože... ...komunálnej politike sa 
venujem už 8 rokov ako 
aktívny poslanec. Veľ mi 
veľa som cestoval, ale aj tak 
celý život žijem a bývam 
na sídlisku KVP. Poznám 
každý jeden kút sídliska. 
Naozaj. Tu som sa učil cho-
diť a rozprávať, prežil som 
tu prvé roky v školských 
laviciach, prvé pády a úra-
zy, prvé lásky. A Vy ste to 
prežili so mnou, chodili sme 
spolu do školy, videli ste 
ma vyrastať spolu s Vašimi 
deťmi, poznáme sa. Teraz si 
tu zakladám svoju vlastnú 

Pýtate sa ma prečo som
sa rozhodol kandidovať? 

3

• 8 rokov aktívnym poslancom 

• 8 politických strán podporilo  
 moju kandidatúru

• 9 rokov politicky aktívny  
 v Košiciach

• 45 rokovaní  zastupiteľstva

• 50+ podaných uznesení  
 a návrhov

• 105 publikovaných článkov  
 a blogov

• 200+ podnetov od občanov, 
  ktoré som vyriešil alebo  
 urgoval 

• 251 citácií a vyjadrení  
 pre médiá

• 800+ občanov z kvp  mi   
 svoju podporu vyjadrilo 
 podpisom

Politická
aktivita
v kocke

Cítím sa byť prip-
ravený prevziať na 
seba zodpovednosť a 
začať pozitívnu pre-
menu našej mestskej 
časti. Nesľubujem 
zázraky na počkanie, 
som len politik. Mám 
však energiu, chuť...

 www.ladislavlorinc.sk 



Čo som 
robil 
doteraz? 

Dovoľ te mi predstaviť svoju prácu za posledné roky. Nez-
javil som sa týždeň pred voľ bami, bez histórie a výsledkov. 
Bol som tu po celý čas a poctivo pracoval pre ľ udí. Práce 
som sa nikdy nebál a vždy si rád vyhrniem rukávy pre 
zmysluplné veci. Nehrám sa na dobrovoľ níka či samaritána. 
Som politik a robím poctivú politiku. 

Za posledné roky som sa venoval rôznym témam, návrhom 
a podnetom. Osem hodín denne v civilnej práci počas dňa 
a po večeroch hodiny politické stretnutia, riešenie káuz, 
podnetov občanov, príprava materiálov, uznesení a samoz-
rejme vzdelávanie sa. Za politika by mala hovoriť práca a jej 
výsledky pre ľ udí. Ponúkam dôkaz namiesto sľ ubov. 

1. Bojujem za ľ udí: Kauza EEI a 
biznis na parkovaní v Košiciach
• Zastavili sme rozmach EEI nielen 
v Košičiach, ale povedali sme 
definitívne nie aj na sídlisku KVP

2. Aktívne poukazujem na 
problémy: Rozkvitnuté výtlky
• Protestne som zasadil muškáty  
do výtlkov po celom KVP, aby som 
takýmto recesistickým spôsobom 
upozornil kompetentných na ich 
nečinnosť

3. Prinášam moderné riešenia: 
Petícia za podzemné a 
polopodzemné kontajnery v 
Košiciach
• Zorganizovali a predložili 
sme petíciu za podzemné a 
polopodzemné kontajnery v 
Košiciach, ktorú podpísalo viac 
ako 1300 ľ udí

4. Mám reálne výsledky: 
Parkovisko Hemerkova-
Klimkovičova / Dobudovanie 
workout ihriska na Čordákovej 
ulici / Oprava výtlkov a 
chodníkov

• Vybudovanie parkoviska s 
celkovým počtom 48 parkovacích 
miest na preplnenej Hemerkovej a 
Húskovej ulici na Sídlisku KVP
• Spracoval som a predložil návrh 
na rozšírenie work-out ihriska na 
Čordákovej ulici.
• Urgoval som desiatky opráv 
výtlkov (napríklad na Jasuschovej 
ulici a na Dénešovej ulici pri vjazde 
na Moskovskú)
• Požiadal som okrem iného 
napríklad o opravu prepojovacieho 
chodníka na Moskovskej pri 
autobusovej zastávke, opravu 
poklopu na Cottbuskej, orezy 
stromov a kríkov, či desiatky 
žiadostí o odstránenie odpadkov z 
okolia blokov

5. Pracujem priamo v teréne: 
Odstraňovanie autovrakov 
/ Odstránenie stánkov PNS / 
Odstránenie pneumatík
• V spolupráci s komisiou pre 
parkovanie a Mestskou políciou sa 
nám podarilo odstrániť viac ako 30 
áut, ktoré vykazovali všetky znaky 
autovraku
• Spoločne s našim aktívnym 

TOP 10 poslaneckých 
aktivít  a reálnych 
výsledkov
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5

občanom Zdenom Bartokom sa 
nám podarilo odstrániť PNS stánky 
z Klimkovičovej a Wurmovej ulice, 
ktoré dlhé roky ako opachy špatili 
okolie

6. Nebojím sa lopaty, ani práce: 
Natieranie plotu popri Triede 
KVP / Odhrabávanie snehu a lístia 
/ Odstránenie pneumatík
• Spoločne s organizáciou ESN 
a dobrovoľ níkmi sme obnovili 
zábradlie popri Triede KVP. 
• Odpratávali sme sneh z 
chodníkov v zime spoločne s 
aktívnymi občanmi ako Marián 
Koszoru alebo Tomáš Benetin. Na 
jeseň sme zase ochotne pomáhali s 
odhrabávaním lístia predovšetkým 
na schodoch, aby nedošlo k úrazu. 
• Nekecám, makám. Zabezpečil 
som dodávku a pneumatiky, 
ktoré týždne stáli pohodené na 
Cottbuskej ulici sme za 15 minút 
vypratali s minimálnymi nákladmi.

7. Pomáham dobrým ľ uďom a 
dobrým myšlienkam: Nálepky na 
zastávkach na ochranu vtákov 
/ Pomoc zvieraciemu útulku / 
Záchrana zákonom chránených 
žiab / Hady na Klimkovičovej / 
Nová výpočtová technika pre 
školy na KVP / Mladí ľ udia v 
zahraničí 
• Spoločne s aktívnou občiankou 
nášho sídliska Dankou sme lepili 
nálepky na zastávkach MHD, aby 
sme ochránili vtáky pred úhynom 
po náraze do sklenenej výplne
• Organizujem pravidelné zbierky 
pre útulky v Košiciach a budem v 
tom pokračovať.
• V spolupráci s herpetológom 
Milanom sme riešili problematiku 
úhynu zákonom chránených žiab 
vo fontáne, ale aj výskytu hadov v 
novostabách na Klimkovičovej. 
• V spolupráci so súkromnou 
firmou sa mi podarilo pomôcť 2 
základným školám k technickému 
vybaveniu učební informatiky. 
Dúfam, že počítače poslúžia 
žiakom. Takto si predstavujem 
spoluprácu Mestskej časti a 
súkromného sektoru v budúcnosti 
• Desiatkam mladých ľ udí z Košíc 
a KVP som umožnil cestovať 
a vzdelávať sa v zahraničí 
prostredníctvom svojich projektov 
a medzinárodnej spolupráce

8. Pripravujem a predkladám 
koncepčné materiály: Hodnotenie 
detských ihrísk na KVP / Etický 
kódex volených predstaviteľov 
MČ / Dopravno-bezpečnostný 
projekt územia pred vchodom 
do ZŠ Čordáková / Dizajnmanuál 
Mestskej časti / Návrh na 
spracovanie Analýzy rozvoja 
kamerového systému na sídlisku 
KVP 

• Spoločne s občanmi na verejných 
stretnutiach sme priamo v 
teréne urobili historicky prvé 
hodnotenie detských ihrísk na 
sídlisku, ktorého výsledkom 
bude spracovaná analýza rozvoja 
detských ihrísk
• Za účelom posilnenia 
transparentnosti a morálnych 
aspektov politiky som vypracoval 
a predložil na hlasovanie Etický 
kódex volených predstaviteľov MČ. 
Schválené
• Predložil som žiadosť o 
spracovanie dopravno-
bezpečnostného projektu za 
účelom zvýšenia bezpečnosti 
chodcov a detí pri Spojenej škole sv. 
Košických mučeníkov
• Navrhol som spracovanie a 
vytvorenie nového dizajmanuálu MČ
• Predložil som návrh na 
vypracovanie analýzy rozvoja 
kamerového systému na sídlisku 
KVP za účelom posilnenia 
bezpečnosti, ochrany majetku a 
prevencie kriminality

9. Ponúkam dlhodobé vízie: 
Obecný podnik služieb pre KVP
• Navrhol som vytvorenie 
obecného podniku v čase, keď 
to ešte nebolo také populárne. 
Dnes by už všetci radi písali 
úspešný príbeh Vlada Ledeckého 
a obce Spišský Hrhov. Poviem to 
otvorene: kosbu, zimnú údržbu, 
hrabanie lístia, malé stavebné 
práce, drobné opravy si vieme 
urobiť určite zodpovednejšie a 
lacnejšie, ak si ich budeme robiť 
sami pre seba. Vidím potenciál a 
možnosti obecného podniku. Ak, 
by sa mi podarilo stať sa starostom 
pripravíme a spracujeme rozsiahly 
koncept vytvorenia Obecného 
podniku aj s ekonomickými 
podkladmi a ten Vám predložíme 
na verejnú diskusiu. Rozhodneme 
sa spoločne

10. Mám svoj vlastný názor a v 
rozhodnutiach som slobodný: 
Protesty / Verejné zhromaždenia 
/ Petícia Paseo / Zhromaždenie 
Senior dom / Zámena pozemkov 
na Moskovskej s firmou Tempus 
Immo 
• Vystúpil som ako rečník na 
viacerých protestných akciách v 
Košiciach
• Som signatárom viacerých 
občianskych výziev, ktoré mali 
celospoločenský dosah
• Zúčastnil som sa každého 
stretnutia s občanmi, na ktoré 
som bol pozvaný, bez ohľadu na 
to, či bola téma pozitívna alebo 
negatívna. Neskrýval som sa pred 
zodpovednosťou poslanca, stál som 
tam pred ľ uď mi a počúval ich

Politika nie je individuálna záležitosť a bez 
mojich kolegov a partnerov by sa mi v živote 
nepodarilo mať takéto výsledky práce.  
Ďakujem. Dokázali sme to spoločne.

 www.ladislavlorinc.sk 
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Podporujú ma:

Bývalý starosta 
Mestskej časti Košice 
- Sídlisko KVP  
v rokoch 1993 – 2010
„Laca som stretol prvý krát asi 
pred desiatimi rokmi. Bol to mladý, 
ambiciózny študent s množstvom 
otázok o komunálnej politike. K 
mladosti a ambicióznosti dnes 
pribudli skúsenosti a odvaha 
rozvážne a jasne riešiť problémy, 
ktorých sa na našom sídlisku 
nakopilo dosť. Verím, že to dokáže, 
a preto mu dám v starostovských 
voľ bách svoj hlas.”

Dlhoročný občiansky 
aktivista 
„Keď som Lacovi pred rokom 
navrhol kandidovať na primátora 
Košíc, priznal sa mi, že sa od pre- 
kvapenia týždeň poriadne nevys-
pal. Úprimnejší dôkaz o svojej 
zodpovednosti mi ani dať nemo-
hol. Moju vysokú dôveru si Laco 
vyslúžil aj za cieľavedomosť, chuť 
a schopnosti tvoriť a naprávať 
verejné záležitosti, čo prejavil v 
našom aktivistickom hnutí proti 
parkovaniu EEI. Spĺňa moje pred-
stavy spoľahlivého kandidáta do 
akejkoľ vek volenej funkcie v samo-
správe.”

Občiansky aktivista 
„Nezaplatím EEI ani 
cent” 
Laco má vysoký potenciál zmeniť 
pohľad verejnosti na politikov 
v Košiciach. Cieľavedomý, 
rozhľadený, vzdelaný a aj napriek 
nižšiemu veku má podľa mňa 
dostatok skúsenosti na zodpovedné 
zastávanie dôležitej funkcie, na 
ktorú kandiduje. K veciam pris-
tupuje zodpovedne, aktívne, a 
spolupráca s ním je vždy konštruk-
tívna. Košice by určite potrebovali 
viac takýchto šikovných mladých 
ľ udí, ochotných pracovať v 
prospech obyvateľov mesta.

Predseda Finančnej 
komisie pri Miestnom 
zastupiteľstve MČ 
Košice - Sídlisko KVP
Ladislav Lörinc je vhodným kan-
didátom aj na primátora mesta 
Košice, preto ma trocha mrzí, že 
má ambície lokálneho charakte-
ru a kandiduje „iba“ na starostu 
mestskej časti Košice - Sídlisko 
KVP. Každý z nás je omylný a urobí 
aj chyby, za seba však môžem 
povedať, že na čom som sa s Lacom 
dohodol, to aj splnil. Ako predseda 
komisií, v ktorých Laco pôsobil, 
môžem povedať, že jeho práca bola 
vždy na profesionálnej a korekt-
nej úrovni. Osobne sa držím hesla 
„nech každý robí to, čo vie a čo 
ho baví. “ Ako poslanec, ale aj ako 
občan, hodnotím Lacovu prácu na 
vysokej úrovni, a preto si myslím, 
že to robiť vie. Keďže je vyštudo-
vaný politológ, tak predpokladám, 
že jeho práca ho aj napĺňa. Vy-
chádzajúc z môjho hesla Laco ako 
kandidát spĺňa moje predpoklady, 
a preto ho podporujem.

Občiansky aktivista 
„Nezaplatím EEI ani 
cent” 
„Laca poznám hlavne ako aktívne-
ho a energického človeka. Jeho 
empatia mi bola veľakrát vzorom. 
V rámci našej aktivistickej spo-
lupráce ho hodnotím ako jedného 

z mojich najlepších a najspoľah-
livejších parťákov, či spolupra-
covníkov. Podľa môjho názoru je 
jedným z najlepších kandidátov 
na poslanca mesta Košice a síce to 
vyznie asi neskromne, ale podľa 
mňa bude rozhodne najlepším  
starostom, akého sídlisko KVP  
kedy malo.”

Daniel 
Rusnák

Karol
Labaš

Ladislav 
Strojný

Ladislav 
Takáč

Henrich
Burdiga
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Môj život v obrazoch

Konferencia o mládeži Istanbul, Turecko

Petícia proti EEI: Odovzdávanie 17.000 podpisov

Prednáška na strednej škole, Španielsko

Uvítanie novorodeniatok

Prednáška pre mladých ľudí o politike
S kolegyňami z práce

Spoznávanie Londýna na bicykli



TEAM LöRINC: dobrý starosta
potrebuje okolo seba silný tím 

ktorý zahŕňa územie ulíc:   
Stierova,  Drábova,  Wurmo-
va,  Dénešova sa volia celko-
vo 3 poslanci:

ktorý zahŕňa územie ulíc:  
Jasuschova, Bauerova, Trie-
da KVP 1, Čordákova, Klim-
kovičova sa volia celkovo 4 
poslanci.

8

Volebný  
obvod číslo 1,

Volebný  
obvod číslo 2,

Marta 
Sidorjaková, Ing. 

Zmeniť naše sídlisko KVP a posunúť ho vpred nie je výzva pre jednotlivca, ale pre skupinu podobne zmýšľajúcich ľ udí. 
Dovoľ te mi predstaviť Vám tváre zmeny na našom sídlisku. Silnú skupinu kvalitných ľ udí so zaujímavým príbehom, ktorí 
chcú priložiť ruku k nášmu spoločnému dielu. Spoločne posunieme naše sídlisko vpred. 

ktorý zahŕňa územie ulíc: 
Zombova, Janigova,  
Hemerkova, Húskova, Jána 
Pavla II. 7, Klimkovičova 1, 
11, 13, 15, 17 sa volia celkovo 
3 poslanci.

ktorý zahŕňa územie ulíc: 
Cottbuská, Trieda KVP  6, 
Wuppertálska, Starozagorská, 
Titogradská sa volia celkovo 
3 poslanci.

Volebný  
obvod číslo 3,

Volebný 
obvod číslo 4,

59 rokov, Hlavný  
odborník zdravotného  
poistenia 

Milan 
Pach, Ing.
58 rokov, Obchodný  
zástupca

Zdeno 
Bartók, Bc
46 rokov, Učiteľ

František 
Palkó, Ing. 
56 rokov, Inžinier - 
technológ

Marián 
Koszoru 
34 rokov, IT špecialista

Anna 
Jenčová, PhDr., PhD. 
59 rokov, Psychologička

Vojech 
Tóth, MBA 
38 rokov, Riaditeľ 
neziskovej organizácie

Roman 
Matoušek, Ing. 
41 rokov, Manažér

Martin 
Boritáš 
66 rokov, Sociálny 
pracovník

Marián 
Mikulišin, PaedDr. 
50 rokov, Podnikateľ

Dávid 
Karľa 
22 rokov, Študent univerzity

Mám dobrý plán, silný 
tím a významnú podpo-
ru ľudí a relevantných 
politických subjek-
tov. Čo viac potrebu-
jem? Vašu podporu a 
požehnanie vo voľbách 
10. novembra 2018.

 www.ladislavlorinc.sk 
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Ponúkam Vám pozitívnu víziu modernej, ino-
vatívnej a transparentnej samosprávy, ktorá 
slúži svojim občanom a vytvára podmienky 
pre aktívnu participáciu tých, ktorí chcú 
zlepšovať svoje okolie. Takto snívam o našom 
sídlisku v budúcnosti. 
Chceš vedieť viac?  Klikni na môj web 
www.ladislavlorinc.sk a dozvieš sa všetko, čo ťa zaujíma. 

 www.ladislavlorinc.sk 

Snívam 
o modernom
sídlisku 

inteligentné prechody

Parky

Kontajnery

Cyklotrasy
KVP potrebuje: stabilitu / dialóg 
/ rozvoj / aktivitu / víziu
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a. Peší pohyb a chodci
b. Cyklotrasy, cyklochodníky a  
 cyklostanice
c. Oprava povrchu vozoviek 
d. Parkovanie a výstavba  
 parkovacích miest
e. Inteligentné a bezpečné  
 prechody
f. Dopravno-bezpečnostný projekt  
 „Školy na KVP“ 
g. Projekt „Vytlačenie dodávok“ a  
 zriadenie zóny
h. Projekt „Bezbariérové sídlisko“ a  
 komplexná oprava chodníkov

a. Koncepcia rozvoja detských  
 ihrísk
b. Okamžité zlepšenia a úpravy  
 detských ihrísk na základe  
 vykonaného hodnotenia
c. Projekt „Vnútrobloky“
d. Koncepcia rozvoja športovísk
e. Futbalové ihrisko s umelou   
 trávou a umelým osvetlením
f. Projekt „Agility park“ pre   
 psíčkarov

a. Polopodzemné kontajnery
b. Koncepcia rozvoja zelene
c. Pravidelná údržba zelených 
plôch  a kvalitná kosba
d. Projekt „Adoptuj si kvetináč“ 
e. Projekt „Zelené a modré plochy“ 
f. Čistota na sídlisku a pravidelná 
údržba
g. Deratizácia a celoročný plán 
deratizácie
h. Projekt „Verejné kompostovisko“ 

a. Participatívny rozpočet
b. Interaktívne zastupiteľstvo
c. Komunitný život a projekt  
 komunitného centra
d. Spolupráca s tretím sektorom a  
 neformálnymi skupinami 
e. Projekty a štrukturálne fondy EÚ
f. Nový mobiliár Mestskej časti  
 (Lavičky a smetné koše) a  
 koncepcia
g. Pocitová mapa sídliska a  
 hluková mapa

a. Projekt „Otvorený úrad“ a  
 transparentná Mestská časť 
b. Online rozhlas
c. Manuál tvorby verejných  
 priestorov
d. Múdre mesto /„Smart city“  
 koncept
e. Protikorupčný a personálny  
 audit
f. Projekt „Open data“ a dátová  
 politika MČ
g. Projekt „Obecný podnik“
h. Projekt „Aktívna staroba“ 
i. Projekt „Kamerový systém“
j. Komplexná pasportizácia  
 infraštruktúry Mestskej časti 
k. Aktualizácia PHSR a Akčného  
 plánu MČ 
l. Návrh na vypracovanie   
 územného plánu zóny pre KVP

Nebudem Vám sľ ubovať nesplniteľ né veci. Som len politik, 
nie kúzelník. Neviem robiť zázraky na počkanie. Je potreb-
né jasne povedať, že ktokoľ vek sa stane starostom, bude 
to mať ťažké. Je potrebné nanovo vybudovať Miestny úrad 
KVP tak, aby mohol opätovne vykonávať svoje základné 
úlohy a povinnosti. Za posledné roky odišlo z úradu viac ako 
38 ľ udí.  Až potom, ako spoločne obnovíme a nakopneme 
Miestny úrad, je dôležité, aby sme mali jasno v našich pri-
oritách. Do jedného roka musíme vykonať reálne kroky a 
mať výsledky, aby sme ľ udí opäť presvedčili, že má zmysel 
veriť a spolupracovať so samosprávou. Jedine tak dostaneme  
od ľ udí opäť šancu na to, aby sme mohli realizovať dlhodobú 
víziu a viacročné plány. Práce je strašne veľa, ale viete čo? 
Chcem. Nebojím sa výziev. Som pripravený.

Doprava Participácia

Samospráva
Detské 
ihriská

Zeleň

5 starostovských
priorít, pod ktoré
sa podpíšem 

Práce je strašne veľa, 
ale viete čo? Chcem. 
Nebojím sa výziev. 
Som pripravený.

 www.ladislavlorinc.sk 
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1. Miestny úrad: Obnovím riadnu 
činnosť Miestneho úradu Košice – 
Sídlisko KVP s cieľom zabezpečiť 
modernú,  efektívnu,  transpar-
entnú,  kvalitne  fungujúcu  samo-
správu

2. Chodníky: Presadím vypraco 
vanie koncepcie pešieho pohy bu a 
uskutočníme systematickú re-
konštrukciou chodníkov 

3. Zeleň: Vypracujeme koncepciu 
rozvoja zelene na sídlisku KVP 
spoločne s plánom náhradnej 
výsadby, ktorý aj zrealizujeme

4. Detské ihriská: Zrekonštruujeme 
existujúce ihriská a vybudujeme  
nové detské ihriská na základe 
koncepcie rozvoja detských ihrísk 
na sídlisku

5. Parkovanie: Zriadime zónu 
zákazu státia nákladných vozidiel 
s dĺžkou nad 5 metrov v čase 16.00 
– 7.00 hod., čím zlepšíme situáciu s 
parkovaním tak, že tieto autá budú 
parkovať mimo obytných zón na 
záchytných parkoviskách

6. Deratizácia: Zrealizujeme ce-
loplošnú deratizáciu sídliska hneď 
ako to bude možné 

7. Kontajneroviská: Presadím vhod-
né riešenie v podobe kombinácie 
polopodzemných kontajnerov a 

uzamykateľ ných klietok pre naše 
sídlisko 

8. Senior dom: Začnem okamžite 
rokovať s investorom o ukončení 
zmluvy v súvislosti s kritickým 
stavom výstavby Senior domu

9. Transparentnosť: Vypíšem súťaž 
na vykonanie protikorupčného a 
personálneho auditu

10. Výstavba: Požiadam Mesto 
Košice o vypracovanie územného 
plánu zóny KVP aj za účelom  
zadefinovania ochrany zelených 
plôch, ktoré sa nachádzajú na 
našom sídlisku

11. Cesty: Zašlem urgentnú žiadosť 
na mesto Košice o zaradenie kom-
pletnej rekonštrukcie cesty Jána 
Pavla II. do plánu rekonštrukcií v 
rozpočte na rok 2019

12. Starosta: Zverejním svoj pra-
covný kalendár a budem vykonávať 
pravidelné kontroly sídliska pria-
mo v teréne 

13.  Spolupráca: Osobne sa do 
prvých 100 dní stretnem so všet-
kými zástupcami subjektov, ktoré 
pôsobia alebo podnikajú na území 
Mestskej časti (riaditelia škôl a 
škôlok, podnikatelia, zástupcovia 
občianskych združení, Mestská 
polícia atď.)

13 vecí, ktoré by
som ako starosta
okamžite urobil

Nestačí? Chceli by si vedieť čo sa  
skrýva pod jednotlivými projektami?  
Klikni na môj web www.ladislavlorinc.sk 
a prečítaj si celý program KVP+

 www.ladislavlorinc.sk 

začnem okamžite rokovať s investorom o 
ukončení zmluvy v súvislosti s kritickým 
stavom výstavby Senior domu

presadím vypracovanie koncepcie 
pešieho pohybu a uskutočníme 
systematickú rekonštrukciou chodníkov



12

 www.ladislavlorinc.sk 

Ostaňme
v kontakte +
stretnime sa
kedykoľvek
Svoje osobné číslo mám zverejnené už roky. Na 
email odpisujem denne. Na Facebooku som aktívny. 
Napíšte mi alebo zavolajte. Spôsob nechám na Vás. 
Dohodneme si osobné stretnutie. Veľ mi rád prijmem 
možnosť porozprávať Vám priamo o tom, aký mám 
plán, čo budem ako starosta robiť a ako chcem 
posunúť naše sídlisko vpred.

Telefón: 0908 314 623
Email: ladislav.lorinc@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/lorincladislav 
Instagram: www.instagram.com/ladislav_lorinc 
Web: www.ladislavlorinc.sk 
Životopis: www.linkedin.com/in/ladislavlorinc

Bez Vašej pomoci 
KVP neposunieme 
vpred

Stretnime sa  
osobne „4 x o 4.tej“

Páči sa Vám, čo robím? Chcete posunúť naše sídlisko 
vpred? Povedzte o tom, čo ste tu dnes čítali vo svojom 
okolí - priateľom, susedom, v práci, v rodine. Staňte sa 
súčasťou „Team Lörinc“ a pomôžte nám ako dobrovoľ ník. 
Všetko o tom, ako mi viete pomôcť rôznymi spôsobmi, 
sa dočítate na mojej webstránke v sekcii Podpor ma. 
Kliknite na: www.ladislavlorinc.sk/podpor-ma 

Pozývam Vás na „Čaj o štvrtej“ každú stredu o 16:00 až do 
komunálnych volieb. Porozprávame sa spoločne o tom, 
ako vieme posunúť naše sídlisko vpred.

17.10.2018  Streda, 16:00 – 18:00 reštaurácia u Šuhaja, Dénešova 10
24.10.2018 Streda, 16:00 – 18:00 reštaurácia u Šuhaja, Dénešova 10
31.10.2018  Streda, 16:00 – 18:00 reštaurácia u Šuhaja, Dénešova 10
07.11.2018  Streda, 16:00 – 18:00 reštaurácia u Šuhaja, Dénešova 10

Ladislav Lörinc  
Kandidát na starostu KVP
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