
posúvame

Išli sme cestou budovania 
dôvery, čo je náročné. Teraz 
už vieme posúdiť, že samo-
správa na KVP sa stará a je tu 
pre Vás. Riešime problémy, 
ktoré trápia nás všetkých.
Ladislav Lörinc - starosta KVP

Poďme 
spolu 
ďalej

3. rok

Šírime dobré 
meno sídliska str. 9



V rukách držíte starostovské noviny, 
ktoré vydávam každý rok pri príleži-
tosti môjho nástupu do kresla starostu 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.  
V novembri 2018 ste mi vo voľ bách 

prejavili svoju dôveru a dali šancu posúvať naše krásne sídlisko 
vpred. Tieto noviny píšem sám, platím ich zo svojho, do schránky 
som Vám ich vložil takisto ja osobne. Robím to preto, lebo som 
Vám pred tromi rokmi pred voľ bami dal svoj prísľ ub, že Vás 
budem pravidelne a transparentne informovať o svojej činnosti 
a aktivitách počas celého volebného obdobia. Ak týmto novinám 
venujete pätnásť minút svojho života, budem Vám veľ mi vďačný 
a určite sa dozviete všetko podstatné o našom sídlisku a samo-
správe za posledný rok.

Musím Vás však upozorniť, že tieto 
noviny pravdepodobne nie sú pre 
každého jedného z Vás. Ja by som si 
to síce prial, ale som realista. Nikdy 
nevyhoviem úplne všetkým. Chápem 
to a akceptujem.

Ak zastávate názor, „že ja platím 
dane, nech sa stará niekto iný, kto 
je za to platený“. Ak Vás úprimne 
nezaujíma, čo sa deje okolo Vás, „lebo 
chlieb aj tak nebude lacnejší“. Ak si 
myslíte, že správny starosta má behať 
v montérkach s lopatou a robiť poli-
cajta v uliciach. 

Ak si myslíte, že všetci aktívni ľ udia 
pôsobiaci v politike sú rovnakí.

Ak pravidelne sledujete všetko to, 
čo robíme a o čo sa snažíme, vidíte 
reálne výsledky a napriek tomu to 
odmietate – nie je to pre Vás. 

Prosím, neberte to ako moju neúctu 
k Vám, či moju drzosť. Nie je to tak, 
práve naopak. Veľ mi si vážim Váš čas 
a jednoducho ním nechcem mrhať.

Tieto noviny sú určené pre všetkých 
aktívnych občanov sídliska KVP, 
ktorým záleží na našom sídlisku 
a nechcú len sedieť so založenými 
rukami, sťažovať sa, kritizovať a 
„reptať“ na všetko naokolo pri káve 

a cigarete. Naopak, chcú spoločne s 
nami aktívne tvoriť, meniť naše síd-
lisko k lepšiemu. Sú určené ľ uďom, 
ktorí tu žijú, píšu svoj osobný príbeh 
a vedia, že bude lepší, ak bude lepší 
aj príbeh ich susedov a najbližších.  
Sú pre všetkých, ktorí očakávajú 
od samosprávy moderné, ino-
vatívne, efektívne, transparentné 
a udržateľ né riešenia ich každo-
denných problémov a sú ochotní 
chápať, že sa to nestane za jednu noc. 
Sú určené tým z Vás, ktorí veria, že 
odhodlaní a tvoriví ľ udia dokážu 
meniť veci okolo seba nie pre svoj 
osobný prospech, ale pre všeobecné 
dobro, pre miestnu komunitu, pre 
všetkých.

Aj týmito novinami Vám každý rok 
podávam svoju ruku a hovorím: 
„Poď te so mnou pozitívne meniť 
naše sídlisko“. Je to pozvánka. Sám 
to nedokážem. Potrebujem Vás. 
Poď me spolu ďalej a posúvajme naše 
sídlisko vpred tak, ako to už robíme 
tretí rok. Hovorím: „Je to náročné a 
nebude to zo dňa na deň, možno sa 
nepodarí všetko, ale začali sme spolu 
pozitívnu zmenu, ktorú je vidieť a 
cítiť.“ Verte mi, je to tak a Vy ste  
súčasťou tejto zmeny aj tým, že si 
prečítate tieto noviny. Ste súčasťou 
našej skvelej komunity KVP a náš 
príbeh je aj Vašim úspechom. 

Začali sme spolu pozitívnu 
zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.
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Náš príbeh je aj Vašim úspechom
3. rok

Príbeh miestneho úradu KVP pod 
mojím vedením má svoj prirodzený 
vývoj. Ako som Vám v predchádza-
júcich novinách už písal, prvý rok 
som najviac svojej snahy a pozorno-
sti investoval do ľ udí, do ľ udského 
kapitálu. Interne do zamestnan-
cov miestneho úradu a externe do 
komunikácie a spolupráce s našou 
komunitou. Dom sa predsa stavia 
od základov. Druhý rok sme zmenili 
svoje myslenie a riadenie. Ukázali 
sme, že chceme slúžiť občanom  
a úprimne pracovať pre toto sídlisko. 
Prostredníctvom našich reálnych 
krokov a aktívnej komunikácie sme 
išli cestou budovania dôvery, čo je 
extrémne náročné. Teraz však už 
všetci vieme posúdiť, že samospráva 
na sídlisku KVP sa skutočne stará 
a je tu pre Vás. Riešime problémy, 
ktoré trápia Vás a sídlisko. 

Teraz Vám poodhalím trošku z našej 
kuchyne, aby to nebolo len o tom, aké 
je všetko „perfektné a úžasné“. Nie je, 
lebo taký je život. Raz ste hore a raz 
ste dole. Ani Vy ste to určite nemali 
v poslednej dobe ľahké. Sme v tom 
všetci. Aj ja osobne, či miestny úrad 
to prežívame rovnako. 

Tento rok sme už boli poučení  
a pripravení naplno realizovať naše 
zámery. Prišla však studená sprcha. 
Pandémia v úvode roka pokračovala 
a úrad sa viac podobal na testovacie 
laboratórium ako na samosprávu. 
Pomoc štátu pre samosprávy - mini- 
málna. Museli sme často improvi-
zovať, aby sme zabezpečili to, čo ste 
od nás očakávali. Následne prišli 
výpadky príjmov a žiadosti o odpus-
tenie splátok a nájmov. Všetci pra-
covníci verejno-prospešných prác 
boli mimo služby kvôli opatreniam. 
Určitý čas všetky ostatné štátne 
úrady, s ktorými sme naše projekty 
museli konzultovať, nefungovali  
a telefóny jednoducho nikto ne- 
dvíhal. Dohodnuté termíny neplatili, 
lebo ľ udia boli buď pozitívni doma, 
alebo v lepšom prípade v karanténe. 
Pandémia nie je len v televízii. Je to 
tu, reálne medzi nami a ovplyvňuje 
nás to, či chceme alebo nechceme. 

Vplyvom situácie sme sa sami dostali 
do krízy z toho, že naše pôvodné 
plány sa zdajú byť najmä vplyvom 
externých faktorov ako nerealizo-
vateľ né. Akékoľ vek plánovanie sa 
nám úplne rozsypalo. Bolo to pre 
mňa osobne náročné obdobie.  
Dal som Vám predsa záväzok a kon- 
krétny plán, teraz som zrazu zastal 
na mŕtvom bode. Bol to nepríjemný 
pocit s ktorým som sa potreboval  
osobne vyrovnať. Očakávania sú 
totiž vysoké aj vďaka predchádza-
júcim rokom a ja to chápem. 

Hovorí sa, že tretí rok manželstva je 
najšťastnejší v živote novomanželov. 
Ak to premostím na našu pracovnú 
situáciu, tento rok nebol pre nás 
spočiatku šťastný, ani ideálny a  už 
vôbec nie podľa plánov. Bol to rok 
doteraz najnáročnejší. Nakoniec 
sa však vyjasnilo. Väčšinu projek-
tov sa nám do konca roka podarí 
ukončiť, lebo sme na jeseň zabrali na 
120%. Tie neukončené ostanú pri-
pravené na realizáciu na budúci rok. 
Dokázali sme sa prispôsobiť situácii. 
Nakoniec to nie je také zlé a pora-
dili sme si, ako sme vedeli. Svojou 
húževnatosťou a pracovitosťou sme 
to prekonali, najmä vďaka praco-
vitosti zamestnancov miestneho 
úradu KVP. Rok ukončím s dobrým 
pocitom, že som sa opäť niečo nové 
naučil a zlepšil sám seba i svoj pra-
covný vzťah s kolegami, paradoxne 
vďaka kríze. Veď, čo nás nezabije, to 
nás posilní, že?

Záverom mi dovoľ te tak, ako každý 
rok zdôrazniť jednu myšlienku 
za ktorou si stojím. Všetko, čo si 
prečítate v týchto novinách je 
výsledkom skupinovej práce. Nie len 
starosta, ale naši poslanci, aktívni 
občania a predovšetkým obetaví 
zamestnanci miestneho úradu KVP 
stoja za každým jedným projektom, 
ktorý sa nám podarilo realizovať. 
Ja som „len“ kapitán, ktorý má to 
šťastie na šikovnú a profesionálnu 
posádku. Dovoľ te mi teda aj touto 
cestou poďakovať mojim kolegom za 
ich prácu, pochopenie a obetavosť. 
Ďakujem, priatelia.

Zažili sme krízu, 
ale prekonali sme to



Jedným z cieľov, ktoré som si stanovil po mojom nástupe, bolo 
odstrániť z nášho sídliska zbytočný reklamný smog. Pracovali 
sme na tom v tichosti a poctivo dva roky. Výsledky sa dostavili 
postupne. Prvou lastovičkou bolo odstránenie starých  
a nepoužívaných novinových stánkov začiatkom roka 2020. 
Pokračovali sme telefónnymi búdkami a dostali sme sa až  
k billboardom a trojnožkám, ktoré sme odstránili na jar 2021.  
Našli sme aj niekoľ ko nelegálnych bannerov na budovách  
a plotoch v rámci sídliska, ktorým sme dali stopku natrvalo.

Je to náročný a zdĺhavý proces, ale 
stojí to za to. Je to v prospech kvality 
nášho verejného priestoru. Začiatok 
bol neistý, keďže išlo o strategické 
rozhodnutie.  Do práce sme sa mohli 
pustiť až po zhode s poslancami, 
ktorí tento nápad odobrili. Predo- 
všetkým bolo nevyhnutné zmapovať 
reálny stav v teréne. Priradiť reklam-
ným zariadeniam majiteľov a skon-
trolovať všetky platné zmluvy. Až po 
tomto procese sa mohli začať rokova-
nia o odstránení objektov, respektíve 
o ukončení nájmov dohodou, alebo 
výpoveďou zmluvy. Nie vždy sa to dá 
ľahko a rýchlo. 

Reklamné pútače vo verejnom 
priestore už stratili svoje opod-
statnenie a zbytočne ho nevkusne 
zapĺňali. Záleží nám na zlepšení 
kvality života na sídlisku KVP, veď 
kto by nechcel bývať v peknom 
prostredí s výhľadom na zeleň. Načo 
zbytočné reklamy, ktoré na nás už aj 
tak vyskakujú aj z chladničky. Bez 
billboardov dokážeme prežiť, bez 
stromov nie. Preto sme sa rozhodli za 
každý odstránený billboard vysadiť 
tri stromy. Dávame tak zelenú zeleni, 
ktorá tu s nami ostane ďalšie  
desaťročia. 

Každý strom sa  
počíta, je to  
budúcnosť pre  
nás aj naše deti
Zeleň musí byť opäť prioritou sta-
rostu. Takto som začínal svoj blog 
na túto tému, keď som sa uchádzal 
o Vašu podporu v komunálnych 
voľ bách v roku 2018. Som rád, že 
Vám už tretí rok môžem priblížiť 
výsledky našej práce v tejto oblasti. 
Stromy budú v kurze v každej dobe, 
bez ohľadu na to, akú situáciu práve 
prežívame. Prežijú aj nás, no radosť  
z pekného a čistejšieho prostredia  
tu ostane. 

Už v roku 2019 sme vysadili vyše 
sto nových stromov, minulý rok nás 
síce stopla pandémia, no v tomto 
roku sme s výsadbou pokračovali 
opäť. Nové stromy nepribudli iba za 
odstránené billboardy. Trojlístok 
prvých stromov sme zasadili už na 
jar. Buk lesný nám zdobí „srdce“  
Heliportu a pagaštany ružové spolu  
s jaseňovcom metlinatým okolie 
ihriska na Dénešovej ulici. 

Myslieť na dobro prírody je 
možné pri každej práci, a to  
aj pri tej vo verejnom záujme.

Bez billboardov dokážeme 
prežiť, bez stromov nie.
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Billboardy dole, stromy hore
Na jeseň sa naša mestská časť roz-
rástla o vyše päťdesiat ďalších stro-
mov na rôznych miestach. Pomôcť  
s ich výsadbou prišli aj samotní KVP-
čkári, lepšie povedané, naši hrdino-
via. V tomto duchu sme totiž poňali 
tohtoročnú akciu Sadenie stromov 
života, ktorú sme organizovali spolu 
s Dobrovoľ níckym centrom Košíc. 

Heslom bolo nájsť 100 hrdinov, ktorí 
si prídu zasadiť svoj vlastný strom. 
Týmto projektom sme chceli zdôraz-
niť dôležitosť rozširovania zelene na 
našom sídlisku. 100 ľ udí je zároveň 
číslo, ktoré povoľovali aj aktuálne 
pandemické opatrenia, keďže išlo  
o hromadné podujatie. 

Zároveň sa nám takýto počet zdal 
adekvátny aj na množstvo stromov, 
ktoré sme mali k dispozícii. Hrdino-
via sa našli a sadiť stromy prišli celé 
rodiny s deťmi. Ruku k dielu pridali 
aj tí najmenší, bol to skvelý pohľad aj 
pocit, že na sídlisku jeho obyvateľom 
úprimne záleží.

Výsadbu každého nového stromu, 
ktorý nám na sídlisku pribudol, sme 
konzultovali s odborníkmi. 

Ekologicky myslíme aj pri realizácii 
investičných aktivít. Betónové 
plochy na sídlisku nahrádza po-
stupne zeleň. To však nie je všetko. 
Ekologickejší prístup sa snažíme 
zvoliť napríklad aj pri technológiách, 
ktoré používame pri výstavbe, či 
rôznych rekonštrukciách. 

Myslieť na dobro prírody je možné 
pri každej práci, a to aj pri tej vo 
verejnom záujme. 

Zeleň však nie je len o stromoch, opäť 
sa nám podarilo vysadiť tisícky kve-
tov a takisto posadiť cibuľ ky. Už na 
jar zakvitnú medzi panelákmi či pri 
autobusových zastávkach farebné 
tulipány a voňavé narcisy. 

S podobnou aktivitou prišlo v októbri 2021 aj mesto Košice, ktoré 
takisto za každý odstránený billboard avizovalo zasadenie jedného 
stromu. Teším sa tomu a vítam to. Verím, že budeme v tejto snahe 
spolupracovať.

Report z údržby nášho sídliska nájdete už tretí rok zverejnený na 
oficiálnom FB profile našej mestskej časti každý pondelok večer.  
Aj týmto spôsobom Vás radi začleňujeme do aktuálneho diania  
na sídlisku. Všetko preto, aby bolo miesto v ktorom všetci žijeme  
krajšie, bezpečnejšie, jednoducho nech sa tu spolu cítime dobre  
v každej dobe. 

Pred

Pred

Po

Po
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Za 3 roky sme podali
viac ako 37 žiadostí
o financovanie

Najväčším príjmom Mestskej časti KVP (MČ KVP) je príjem  
z daní z príjmov fyzických osôb. Za tento rok to bolo 54,50 eur  
za každého obyvateľa KVP s trvalým pobytom, celkovo niečo 
viac ako 1,28 mil. eur od mesta Košice, vyplácaných v mesačných 
platbách. To je zhruba 85% našich príjmov, od ktorých sme  
závislí, aby sme Vám vedeli zabezpečiť služby, ktoré sú  
v našej kompetencii. 

Neustále žiadať financie od mesta 
Košice a viazať sa na to nie je dobrá 
stratégia. Nechceli sme sa spoliehať 
len na jeden zdroj financovania. 
Odpoveď od mesta je totiž každý 
rok rovnaká – „sami máme málo, 
nemáme peniaze, aby sme Vám dali 
viac, všetky MČ chcú viac peňazí“. 
Chápem to, a preto som navrhol, aby 
sme išli na to novým spôsobom  
a zháňali financie z externých  
zdrojov prostredníctvom našej 
aktivity a šikovnosti. Tak sa nám 
podarilo vybojovať aj detské  
ihrisko Žihadielko, pamätáte? 

Táto myšlienka sa stala našou kaž-
dodennou realitou a už tri roky po 
nociach s kolegami píšeme projekty 

a sledujeme každú jednu výzvu, 
grant, dotáciu, ktorá je zverejnená. 
Nemuseli sme to robiť, mohli sme 
sedieť a sťažovať sa, ale to nie je môj 
štýl. Našu aktivitu sme premenili na 
reálne peniaze, ktoré nám pomáhajú 
realizovať naše plány. Väčšina žiado-
sti nebola úspešná, ale to nevadí. Tie, 
ktoré boli úspešné nám priniesli do 
rozpočtu MČ zhruba 300.000 eur.  
To nie je málo, čo poviete? 

Pre zaujímavosť – v minulom voleb-
nom období 2014 - 2018 MČ KVP 
podala podľa dostupných podkladov 
celkovo 2 žiadosti. Teraz sme poda-
li za tri roky viac ako 37 žiadostí a 
budeme pokračovať aj budúci rok. 
Toto je cesta. 

Cyklochodník  
Trieda KVP
Tento projekt plánujeme na západ-
nej strane promenádneho chodníka, 
popri ceste Trieda KVP zo severu na 
juh. Je rozdelený na 2 etapy:  
I. etapa - od Lidlu po most Moskovská, 
kde pôjde o segregovanú obojsmernú 
trasu o šírke 3m, ktorá bude odde-
lená od promenádneho chodníka 
zeleným záhonom. Osadené by 
malo byť aj verejné osvetlenie, ktoré 
konečne po rokoch osvetlí aj chod-
ník. Momentálne prebieha výrubové 

konanie a následne stavebné povole-
nie. Predpokladaný termín reali- 
zácie je II. polrok 2023. II. Etapa - od 
mosta Moskovská po zastávku MHD 
na Kremnickej ulici je plánovaná 
v trase existujúceho chodníka, ako 
združený cyklochodník. Do budúc-
nosti je našim zámerom, aby táto tra-
sa pokračovala až k OC Atrium Opti-
ma. Projekt II. etapy už má stavebné 
povolenie a mesto Košice podalo 
žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na podporu cyklodo-
pravy. V prípade, že by bol projekt 
podporený, výstavba je možná na 
prelome rokov 2022 a 2023. Celková 
dĺžka tohto cyklochodníka je 1,6 km. 

Cyklochodník Jána 
Pavla II. – Popradská 
ulica
Tento projekt plánuje mesto Košice 
na severnej strane promenádneho 
chodníka, popri ceste Trieda KVP  

zo západu na východ. Pôjde o segre- 
govanú obojsmernú trasu o šírke 3m 
v úseku medzi Lidlom a ČS Slovnaft. 
Po rokoch bude doplnené aj verej-
né osvetlenie. KVP sa tak prepojí 
so Západom a centrom mesta zo 
severnej strany. Výstavba je pláno-
vaná na prelome rokov 2022 a 2023. 
Celková dĺžka tohto cyklochodníka 
je 1,7 km.

Cyklochodník 
Moskovská – Toryská 
– Štúrova ulica
Tento projekt plánuje mesto Košice 
popri ceste Moskovská trieda zo 
západu na východ. Pôjde o 1,75 m 

širokú, jednosmernú trasu po oboch 
stranách. KVP sa tak prepojí so 
Západom a centrom mesta z južnej 
strany. Celý projekt pozostáva z III. 
etáp a len I. etapa prechádza našim 
sídliskom. Výstavba je plánovaná na 
prelome rokov 2022 a 2023. Celková 
dĺžka tohto cyklochodníka v rámci 
úseku na sídlisku KVP je 0,9 km.

Cyklotrasy sú pripravené 
na čerpanie financií
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Viete si predstaviť stavať dom bez toho, aby sa Vás niekto spýtal 
na to, ako má vyzerať, alebo čo v ňom má byť? Ak si v duchu 
odpovedáte, že by sa Vám taký prístup nepáčil, súhlasíme  
s Vami. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Vás pravidelne pýtame 
na Váš názor. Už tretí rok sa stretávame na Spoločnom pláne, 
kde prezentujeme nové vízie revitalizácie vnútroblokov, ale aj 
zaujímavé nápady či projekty. Cieľ  je iba jeden. Nájsť spoločné 
riešenie a vypočuť si Váš názor, keď že každý projekt realizujeme 
pre Vás, našich obyvateľov. Vy poznáte vo svojom okolí každý 
kút, tajomstvá chodieb budov aj vzácnosti verejného priestoru. 
Do rozhodovania chceme zapojiť každého z Vás, kto je ochotný 
nenechať si svoj názor iba pre seba. Ani v uplynulom roku nebola 
núdza o zaujímavé tipy a podnety, ktoré nás prinútili na projekty 
nazerať z pohľadu občana, nie úradníka od stola.

O rekonštrukcii  
chodníka a námestia 
pri OC Jednota
Obyvatelia bývajúci v blízkosti ná-
mestia si už neraz nahlas povzdych-
li nad tým, ako toto miesto rokmi 
spustlo. Výstavná skriňa sídliska  
s kopou detí, lavičiek a krásnej zelene 
je nadobro preč. Mestská časť sa už 
pustila do práce. Ešte počas jesene sa 

nám podarilo zrekonštruovať  
časť promenádneho chodníka od  
OC Jednota k reštaurácii Mango, 
kde na úkor betónových plôch 
pribudla aj zeleň. Realizácia druhej 
časti, ktorú občanom predstavila aj 
samotná autorka projektu, by mala 
priniesť nové stromy, lavičky, koše, 
fontánu či jazierko, bude záležať od 
získania nenávratných finančných 
prostriedkov, o ktoré sa budeme 
uchádzať. Potom nám už za moder- 
ným, zeleným a pekným námestím 
nebude stáť v ceste nič.

O participatívnom 
rozpočte
Myšlienka participatívneho rozpočtu 
ožila aj v roku 2021. Po tom, čo vlani 
úspešne odštartoval s množstvom 
inovatívnych nápadov, sme mu dali 
opäť šancu. V tomto roku bolo poda- 
ných spolu 23 originálnych projek-

tov. Stretnutia, na ktorom sme všetko 
dopodrobna vysvetlili sa zúčastnili 
kreatívni tvorcovia nápadov ale aj 
tí, ktorí ešte váhali. Naše sídlisko 
netvoria len poslanci či starosta,  
je o každom človeku, ktorý v ňom žije 
a zapadá do neho ako dielik z puzzle. 
Na rozvoji miesta, v ktorom žijeme  
sa predsa môžeme podieľať 
spoločne. A to aj formou partici-
patívneho rozpočtu.

O revitalizácii 
vnútrobloku
Poznáte vnútroblok medzi Hemer- 
kovou a Húskovou ulicou? Ako by 
mal podľa Vás vyzerať? Ak hovoríte, 
že si tam viete predstaviť kútik  
s aktivitami pre deti, lavičky v tieni 
krásnych stromov či záhony kve-
tov, aj my sme „za“. Podrobný zámer 
projektu so zeleňou aj s miestom pre 
športy, si mohli obyvatelia sídliska 
pozrieť aj s jeho autormi. Vnútro-
blok bude pre každého. V tejto  
chvíli prechádza projekt schvaľo-
vaním, ak bude úspešný,  

mestská časť sa môže uchádzať  
o financie. 

K lepšiemu sídlisku sa môžeme 
dopracovať spoločne. Zaujímajú nás 
Vaše nápady, no sme vždy radi, ak si 
aj Vy vypočujete tie naše.  
Ste srdečne pozvaní na každé jedno 
stretnutie Spoločného plánu. Ďaku-
jeme Vám za Váš čas, ak ste sa ho 
už niekedy zúčastnili, no hlavne, 
za Vaše nápady, ktoré ste s nami 
zdieľali. Vždy poteší, ak obyvatelia 
svoje dni na sídlisku iba neprežívajú, 
ale žijú jeho dianím, zastavia sa na 
podujatiach a dajú vedieť o veciach, 
ktoré môžeme zlepšiť či zrealizovať. 
Ďakujeme.

Do rozhodovania chceme  
zapojiť každého z Vás,  
kto chce s nami vecne  
a konštruktívne diskutovať.

So spoločným plánom na ceste
k lepšieme sídlisku



Ako 
sme 
naše 
sídlisko 
posunuli 
vpred?
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Cyklochodníky: Vypracovali sme pro-
jektové dokumentácie na nové bezpečné 
segregované cyklotrasy. Vytvoríme tak 
základnú kostru cyklistickej infraštruk-
túry na sídlisku. 

Nové parkovisko na Zombovej ulici: 
Nové legálne parkovacie miesta boli 

prvýkrát v histórii vybudované z prie-
pustných povrchov. To znamená, že 

zrážková voda nie je odkanalizovaná a 
vsakuje do pôdy priamo na mieste, čo 

pomáha životnému prostrediu.

Chatbot mestskej časti : Keďže 
pandémia obmedzila osobné  
stretnutia a komunikáciu pre-
sunula viac do online priestoru, 
rozhodli sme sa spustiť inovatívnu 
novinku, ktorou Vám chceme 
uľahčiť vybavovanie podnetov. 

Multifunkčné ihrisko v Drocárovom 
parku: Ihrisko je výnimočné v tom, že  
namiesto gumového zásypu využíva korok, 
čím sa stalo šetrnejším k životnému prostre-
diu. Na Slovensku sú iba tri takéto ihriská. 
Celková investícia je viac ako 60.000 eur.

Odstránenie billboardov:  
Z verejných plôch sme 
odstránili prvé billboardy  
a trojnožky, na mieste ktorých 
už dnes rastú nové stromy. 
Proti vizuálnemu smogu  
bojujeme aj naďalej a na jar 
odstránime zostávajúce  
billboardy. 

Moderný inteligentný kôš BigBelly: 
Osadili sme prvý inteligentný kôš na 
Zombovej ulici, ktorý nám hlási svo-
ju preplnenosť, je väčší a efektívnejší 
oproti klasickým košom. Takto si pred-
stavujeme budúcnosť, preto testujeme, 
inovujeme, zlepšujeme. 

Opravy ciest: Podarilo sa nám 
opraviť historicky najviac ucelených 
úsekov ciest, a to v celkovej dĺžke 
viac ako 7 500m². Investícia z roz-
počtu mestskej časti predstavuje 
viac ako 180.000 eur.

Založili sme občianske 
združenie Občania sídliska 
KVP: Poslúži v prípadoch,  
ak sa chceme uchádzať  
o väčšie množstvo externých 
finančných zdrojov.

Sídliskové srdce: V priebehu jedného roka 
sa nám vďaka Vám podarilo vyzbierať vyše 
2,5 tony plastových vrchnáčikov, ktoré 
poputovali na charitatívne účely a pomohli 
deťom so zdravotným postihnutím. 

3. rok

2021
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Promenádny chodník: V časti  
od reštaurácie Mango k OC  
Jednota dostal najviac zničený 
chodník po dlhých rokoch nový 
asfaltový koberec. V jeho okolí  
sme odstránili betónové plochy  
a nahradili ich zeleňou.

Skatepark: Pripravili sme  
projekt skateparku, ktorý pomôže 
športovcom nielen z našej mestskej 
časti, ale aj celého mesta a regiónu. 
Budeme sa snažiť o získanie  
externého financovania.

Výsadba nových stromov: Viac  
ako 50 nových stromov si našlo svoje 
miesto v rôznych častiach sídliska. 
KVP sa tak stáva zelenšie aj zdravšie 
miesto pre život.

2022

Nové ihrisko na Cottbuskej ulici: 
Za približne 30.000 eur sme obno-
vili ihrisko na Cottbuskej ulici.  
Na spodnej ploche pribudol mini-
futbal s umelou trávou a na vrchnej 
ploche nové herné prvky s gume-
nou, bezpečnou podlahou.

Viac bezpečnostných kamier: 
Postupne rozširujeme kamerový 
systém na frekventovaných  
miestach sídliska. Pribudlo nám 
celkovo 6 nových kamier. Chceme 
zvýšiť bezpečnosť ľ udí a pomôcť 
mestskej polícii.

Komunitná kaviareň: Finišujeme s práca-
mi na výstavbe komunitnej kaviarne, ktorá 
bude miestom pre šport, no poslúži aj ako 
miesto na trávenie voľ ného času malých aj 
veľ kých KVP-čkárov v Drocárovom parku. 

Nové dopravné značenie pri ZŠ Čordákova: 
Osadením nových dopravných značiek sme 
zvýšili bezpečnosť detí, ktoré prechádzajú cez 
cestu do neďalekej školy. Ide o dočasné riešenie. 
Problémom sa zaoberáme aj naďalej a verím,  
že v nasledujúcich rokoch sa nám podarí  
aj komplexné riešenie. 

Rekonštrukcia zasadačky miestneho úra-
du: Po 30-tich rokoch sme obnovili priestory 
zasadačky na dôstojné miesto pre podujatia, 
ale aj zasadnutia zastupiteľstva. Investícia 
predstavovala sumu 20.000 eur.
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Prišiel som pracovať. Prišiel 
som problémy riešiť, nie sa  
s nimi zmieriť.

Cesta Jána Pavla II. (JP2) bola samostatná kapitola sama o sebe. 
Rozpoviem Vám celý príbeh z môjho pohľadu, lebo asi na to  
nastal ten správny čas. Viacerí občania sa rozčuľ ujú, keď niečo 
dlho trvá. Majú pocit, že keď napíšu podnet, malo by to byť  
vyriešené na počkanie, ideálne do týždňa, mesiac už je veľa.  
Keď  Vám poviem, že som za rekonštrukciu tejto cesty bojoval  
ako miestny poslanec, či už ako starosta päť rokov, uveríte mi? 
Takto totiž systém funguje. Bohužiaľ, pre nás všetkých. 

Pamätám sa, ako som v roku 2016  
a následne 2017 o opravu žiadal mes-
to Košice ešte vtedajšieho primátora. 
Odmietli ma, že nie sú na to peniaze. 
Nenechal som sa odradiť a povedal 
som si, že keď sa to nedá slušne  
a priamo, pôjde to cez médiá. Išiel 
som do obchodu, nakúpil zeminu  
a v marci 2017 som nasadil do  
najväčších výtlkov muškáty, aby som 
tak upozornil na problém, že táto 
cesta naozaj potrebuje rekonštruk-
ciu a výtlky sú veľ ké. Fotografie ces-

ty s muškátmi obleteli celé Slovens-
ko. Ani to však Magistrátom mesta 
Košice nepohlo. Následne som žiadal 
námestníka povereného riadením 
(tzn. zastupujúceho primátora)  
v roku 2018. Opäť som bol odmiet-
nutý. 

Po voľ bách som veril, že sa situá-
cia zmení. Pár mesiacov po mojom 
príchode na pozíciu starostu sme 
dali dokopy zoznam 34 projektov, 
ktoré je potrebné na KVP  

realizovať, aby sme zlepšili život na 
našom sídlisku. Boli to požiadavky 
na mesto Košice, lebo ako manažér 
viem, že sa nedá všetko hneď a je 
potrebné plánovať. Tento zoznam 
mal byť plánom na 4 roky a obsa-
hoval projekty od zanedbateľ ných 
položiek až po miliónové investície. 
Uvedomoval som si, že asi nesplníme 
všetko, ale očakával som, že  
Magistrát mesta Košice uvíta takýto 
transparentný „master plan“ a jasnú 
víziu, ktorú máme. Zoznam som 
doručil primátorovi mesta Košice  
a riaditeľovi magistrátu. Pre zaujíma-
vosť – viete koľ ko projektov z počtu 
34 bolo doteraz (za 3 roky) realizo-
vaných? Presne 5. Ak sa mi čudujete, 
prečo som niekedy nespokojný, tu 
máte jasnú odpoveď. 

Rekonštrukcia cesty Jána Pavla II. 
bola označená ako naša priorita  
č. 1 vo vzťahu k mestu Košice.  
Aj preto bola zaradená do rozpočtu 
mesta Košice už v roku 2019.  
Mesto sa však do prác nepustilo, lebo 

údajne muselo prerobiť starý projekt 
z roku 2017. „Starý“ projekt mal byť 
drahý a zlý. Už vtedy sme namieta-
li, že predpokladaná cena 200 eur 
za m² je cena, za ktorú sa stavajú 
diaľ nice. Upozorňovali sme, že reál-
na cena za celú rekonštrukciu má byť 
niekde na úrovni 750-800.000 eur, 
podľa priemerných cien za obdobné 
práce. 

Následne bola táto investícia  
v rozpočte mesta na rok 2020.  
Na každom jednom zastupiteľstve 
som sa spoločne s mojimi posla- 
neckými kolegami pýtal, kedy začnú 
práce a v akom stave je príprava pro-
jektu a verejného obstarávania.  
Mesto opäť nerealizovalo, lebo 
údajne to chcú vylepšiť a súčasťou 
celkových prác bude aj nový cyklo-
chodník a nové osvetlenie. Štvalo ma 
to, ale povedal som si O.K. chápem, 
bude to lepšie. Denne som bol 
pritom bombardovaný emailami od 
Vás, že tá cesta je katastrofa a kedy 
ju konečne opravíme. Tak sme sa 
dostali až k roku 2021 a rekonštruk-
cia na jar začala a chvalabohu bola 
aj na jeseň ukončená. Ďakujem za 
to Magistrátu mesta Košice a teším 
sa, že konečne po rokoch chodia 

naši občania i vodiči MHD po novej 
vozovke a neničia si svoj majetok. 
Dobrá práca, úprimne. 

Bežný občan nevidí pozadie,  
ale zaujíma ho, či je cesta urobená 
alebo nie. Chápem to a akceptujem. 
Ja som zažil aj to politické rozhodo-
vanie v pozadí a poviem Vám, z toho 
všetkého ostal vo mne negatívny 
pocit. Ako to mohlo byť a ako 
to v skutočnosti bolo. Viete kvôli 
čomu? Cesta bola zrekonštruovaná 
na základe „starého“ pôvodného  
projektu, žiadny nový sa nerobil.  
Osvetlenie doteraz nebolo vyme-
nené a cyklotrasa nebola vybudo-
vaná. V 2021 bola ešte len projek-
tovaná. Mesto malo ušetriť údajne 
40% na verejnom obstarávaní, lebo 
cesta nestála 1,4 milióna eur ale „len“ 
710.000 eur. Porovnajte si to s tým, 
čo spomínam vyššie. Sedí? Toto teda 
mali byť skutočné dôvody, prečo sa 
rekonštrukcia v 2019 a 2020 odloži-
la? Celá argumentácia mesta počas 
tých rokov odkladania projektu mne 

osobne nejako nesedí. Vám áno? 
Ak ste teda mali z niektorých media- 
lizovaných článkov pocit, že som 
voči mestu Košice kritický, tu je je-
dno z vysvetlení prečo. Vždy najprv 
jednám osobne, píšem oficiálne  
a rokujem medzi štyrmi očami. 
Ak som však zavádzaný a nevidím 
ochotu, ťah na bránku, snahu o rieše-
nie – nemám problém byť kritický aj 
verejne a poukazovať na zlé rozhod-
nutia, či nečinnosť. Konflikt je 
logickým vyústením toho, keď všetky 
snahy o rozumné riešenie zlyhajú. 
Neprišlo to ihneď, situácia sa vyví-
jala posledné tri roky. Čakal som, 
chápal som, bol som ticho. Možno sa 
to niektorým z Vás nepáči, ani ja sa  
v tom vyslovene nevyžívam. Ale ja 
som neprišiel robiť takého starostu, 
ktorý bude sedieť so založenými 
rukami a akceptovať každý jeden 
nezmysel, ktorý mi povedia. Prišiel 
som pracovať. Prišiel som problémy 
riešiť, nie sa s nimi zmieriť. Budem 
bojovať za naše sídlisko a jeho 
občanov, aj keď sa to možno niekomu 
nebude páčiť. Na to som totiž bol zvo-
lený. Nie je to osobné, je to vecné. Buď 
hľadáme dôvody ako sa to nedá alebo 
hľadáme spôsoby ako sa to dá. 

Dočkali sme sa!
Cesta Jána Pavla II. bola zrekonštruovaná

Rekonštrukcia cesty stála viac ako 710.000 eur, trvala 18 týždňov 
počas ktorých na 640 metroch vymenili celé podložie cesty,  
zvýšila sa aj jej nosnosť a nanovo urobili obrubníky, odvodnenie,  
kanalizačné vpuste a zastávky MHD. Stavebníci pritom použili 
3-tisíc ton živice, 5-tisíc ton kameniva, 3-tisíc ton betónu  
a osadili 1,3 km obrubníkov. 
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Šírime dobré meno 
nášho sídliska za hranice mesta Košice 

Chcem, aby sme boli všetci hrdí 
na to, že žijeme na sídlisku KVP.

Po mojom nástupe sme si spolu s mojím tímom zadefinovali päť základných vízii. Dohodli sme sa,  
že ideme budovať inovatívnu, efektívnu, modernú, transparentnú a udržateľ nú samosprávu.  
K tomu sme pridelili konkrétne aktivity a projekty. Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom.  
Po rokoch si našu prácu začínajú všímať ľ udia a organizácie o ktorých som si nemyslel, že vôbec 
vedia, kde na mape je sídlisko KVP. Ľudia možno nekomentujú na sociálnych sieťach,  
ale všímajú si, čo sa deje okolo nich. Sledujú a hodnotia. 

Uvedomil som si to viac po prvýkrát 
v roku 2020, keď som bol nomino- 
vaný v ankete Košičan roka -  
v kategórii osobnosť, za inovatívne 
zmýšľanie a nový prístup k výkonu 
funkcie a aktivitám samosprávy.  
V roku 2021 si organizácie všimli 
naše projekty zamerané na budo- 
vanie občianskej spoločnosti, parti- 
cipáciu, komunikáciu a začali ma 
pozývať na rôzne konferencie  
a verejné diskusie. Rozbehla sa nám 
aj cezhraničná spolupráca s našimi 
maďarskými partnermi a prostred-
níctvom Interreg projektov sme mali 
možnosť ukázať naše sídlisko  
aj v zahraničí. 

Nadviazali sme na nový druh spo-
lupráce, prostredníctvom ktorého 
sme pozdvihli naše kultúrne služby 
na vyššiu úroveň. Podarilo sa nám 
zrealizovať dve veľ ké podujatia, a to 
Festival lokálnych produktov ako aj 
Letný festival. Tieto akcie navštívilo 
dokopy takmer 8.000 tisíc ľ udí.  
Na pódiu sa vystriedali rôzni umelci 
a hudobníci, ktorí ukázali, že aj keď 
sú lokálni sú naozaj svetoví. 

Bonusom k tomu je, že tieto projek-
ty nám aj zabezpečili financie na 
krásne podujatia pre Vás, študijné 
výlety, nový veľ kokapacitný stan, 
malé stánky, či nové pódium. To nám 
už ostáva a bude trvalou pridanou 
hodnotou. 

Teší ma to nie kvôli mne, ale kvôli 
Vám a nášmu sídlisku. Keď  som bol 
ešte miestny poslanec a diskusia 
sa dostala k politike, väčšinou som 
počúval negatívne reakcie typu: „Čo 
Vy tam na tom KVP zase s tým sta-
rostom riešite? Čo vystrájate? Vkuse 
sa hádate.“ Keď  teraz prídem niekde 
ako starosta nášho sídliska dostávam 
väčšinou veľ mi pozitívne reakcie 
typu: „Čo Vy ste tam na tom KVP zase 
vymysleli? Nestíham sledovať, veď 
Vy v kuse niečo vymýšľate a robíte. 
Super práca!“ To je veľ mi podstatné. 
Chcem, aby sme boli všetci 
hrdí na to, že žijeme na sídlisku KVP. 
Pozitívny a tvorivý lokálpat- 
riotizmus. To je môj cieľ a aj preto 
robím starostu.

18. mája 2021  
Konferencia:  
Participujúca  
samospráva –  
prečo participovať,  
ako a s kým?
Kto tvorí občiansku spoločnosť? 
Ako sa participuje v Mestskej časti 
Košice - Sídlisko KVP? V akých  
oblastiach je spolupráca  
s občianskou spoločnosťou v meste 
Nitra najviac prehĺbená?  
Je mapovanie aktérov občianskej 
spoločnosti nikdy nekončiaci  
proces? O participácií ako o mozaike 
a mravenisku diskutovali sociálna 
psychologička a profesorka Jana 
Plichtová (FSEV UK v Bratislave), 
špecialista na participatívne 
plánovanie Juraj Hurný (Metro-
politný inštitút Bratislava, hlavné 
mesto Bratislava), starosta Mestskej 
časti Košice - Sídlisko KVP Ladislav 
Lörinc a zástupca primátora mesta 
Nitra Miloslav Špoták. Podujatie  
moderoval Martin Mňahončák  
(NP Výskum MNO a OS, ÚSV ROS).

25. júna 2021  
Konferencia:  
Participatívny  
rozpočet –  
užitočný nástroj  
alebo módny hit? 
V spolupráci s Filozofickou fakultou 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
v rámci výskumného projektu 
Inovácie v rozpočtovaní miestnych 
samospráv na Slovensku, sa v dňoch 
24.-25. júna 2021 organizovala  
medzinárodná konferencia  
o participatívnom rozpočtovaní,  
kde som bol pozvaný ako starosta 
porozprávať náš úspešný príbeh.
Konferenciu pod moderátorskou 
taktovkou Barbary Gindlovej 
(ÚSV ROS) otvoril panel zástupcov 
samosprávy v zložení Diana Šurka-
lová Dušeková (koordinátorka PR  
v Prievidzi), Miroslav Kollár 
(primátor Hlohovca a poslanec NR 
SR), Marek Neštický (podpredseda 
Trnavského samosprávneho kraja). 
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Aplikácia e-REGISTRÁCIA, ktorá
vám urýchlila testovanie
vznikla na KVP 

Začiatkom roka sme tu mali celoštát-
ny skríning a zároveň iniciatívu mes-
ta Košice na dobrovoľ né testovanie. 
Celkovo sme absolvovali v januári 
 a februári  5 kôl testovania občanov, 
ktoré sme pre Vás ako samospráva 
zabezpečovali. Mali sme už vlastné 
skúsenosti z novembra 2020 
 a vedeli sme, že sa na nič a nikoho 
nemôžeme spoľahnúť. Možno sa to 
z pohľadu občana nezdalo, ale za 
každým jedným testovaním bolo 
množstvo práce a veľa organizácie 

a Alexanderom Biliňskim. Za  
Magistrát mesta Košice odviedol 
skvelú prácu pán Branislav  
Ondrík, ktorý celú aplikáciu vylepšil 
a následne po celý čas manažoval. 
Konzultácie z pohľadu bezpečnos-
ti najmä v úvode poskytoval Pavol 
Miroššay zo Slovensko IT. Všetci 
spomínaní páni majú moju vďaku  
a obdiv. 

Sídlisko KVP sa stalo jednou z troch 
pilotných lokácií, kde sa aplikácia 
eRegistrácia testovala. Ostatní sta-
rostovia boli v úvode skeptickí.  
Keď  som im prvýkrát vysvetľoval, 
ako celá aplikácia funguje, viacerí  
mi povedali, že to používať nebudú, 
lebo excel je pre nich lepší  
a jednoduchší. Niektoré miestne 
úrady mali problémy so zabez-
pečením internetu na odberných 
miestach. Po druhom kole testovania 
to už chceli všetci. Videli a pocho-
pili, že to funguje a neznamená to 
pre nich viac práce. Viacerým som 
zaškolil poverených pracovníkov  
a na telefóne im poskytoval podporu 
počas testovania. Keď  už všetko  
fungovalo, moja úloha v tomto  
procese skončila a mesto Košice  
aplikáciu ďalej rozvíjalo a používalo. 

Košice vďaka aplikácii eRegistrá-
cia otestovali v špičke 100 ľ udí za 
minútu. eRegistrácia zabezpečila 
väčší komfort Košičanom  
a zamedzovala združovaniu ľ udí pri 
čakaní na výsledok, doba čakania sa 
vďaka SMS výsledkom skrátila  
z 15 na 0 minút. Mesto vďaka  
aplikácii ušetrilo aj finančné  
prostriedky, keďže na testovanie  
potrebovalo menej adminis-

zo strany miestneho úradu, väčšinou 
na poslednú chvíľ u, kvôli meniacim 
sa inštrukciám zo strany centrálnych 
orgánov. 

Po predchádzajúcich skúsenostiach 
som si uvedomoval, že sa môžu tvoriť 
dlhé rady a stany, či plynové ohrie-
vače asi nebudú postačovať. V tej 
dobe sme ako organizátori vypisova-
li excelovské tabuľ ky, kde sa ručne 
zapisovali všetky údaje človeka, 
ktoré od nás RÚVZ požadovalo. 
Zažili ste to na vlastnej koži. S mojím 
zástupcom Romanom Matoušekom 
sme po večeroch premýšľali, ako 
celý tento proces urýchliť tak, aby 
ľ udia čakali čo najmenej. Uvažova-
li sme nad detailmi a nad tým, čo 
vieme vylepšiť. Nakoľ ko sme obaja 
pôsobili v oblasti IT, napadlo nám, 
že je potrebné automatizovať proces 
registrácie a vybavovania občanov 
pri stolíku s dobrovoľ níkmi. 

Na jednom krízovom štábe mesta 
Košice v úvode roka som prítom-
ným navrhol myšlienku, nech mesto 
Košice vytvorí aplikáciu na urýchle-
nie registrácie. Samozrejme sa to 
stretlo s posmechom a pochybnosťa-
mi. Na záver stretnutia pán primátor 
povedal, že keď niečo také chcem, 
nech to urobím. Zobral som to ako 
výzvu. Išlo mi predovšetkým o to, 
aby ľ udia zbytočne nestáli v zime,  
a to bol cieľ, ktorý stál za to. 

tratívnych pracovníkov. Zároveň 
mesto Košice získalo prístup k 
štatistikám online v reálnom čase. 
V priebehu používania sa pridali do 
aplikácie nové funkcie. Napríklad 
funkcia, ktorá administratívnych 
pracovníkov upozornila na prípad,  
ak sa šiel v rozmedzí 10 dní opätovne 
testovať človek, ktorého posledný 
test bol pozitívny a mal dodržiavať 
karanténu. Došlo aj k zmene textu 
SMS, aby bola uznávaná aj mimo 
mesta. Najlepšie na tom celom je,  
že celá táto aplikácia bola pre 
 mesto Košice vytvorená  
„pro bono - zadarmo“.

Po tejto vlne a skončení testovania 
všetci zúčastnení dostali oficiálne 
poďakovanie a prevzali si ocenenie  
z rúk primátora mesta Košice. 
Ocenenie za testovanie dostali  
aj viacerí starostovia. Okrem mňa. 
Nevadí, mňa teší, že to viete teraz 
aspoň Vy. Boli sme inovatívni a stara-
li sa o našich občanov, o Košičanov. 
Mohli sme sedieť so založenými 
rukami a sťažovať sa na situáciu. 
Našu energiu sme však na Miestnom 
úrade KVP zmenili na pomoc. Byť 
starostom, či poslancom mesta nie je 
len o hlasovaní na zastupiteľstvách. 
Je to aj o tej drobnej každodennej 
práci, ktorú robíme pre Košice. 
Pre mňa je toto skvelý príklad ako 
môže spolupráca súkromného sek-
tora a samosprávy vyzerať. Ďakujem 
mestu Košice a spoločnosti  
Deutsche Telekom IT Solutions 
Slovakia. Spolupráca prináša reálne 
výsledky v prospech obyvateľov. 
Vždy som to tvrdil a budem to tvrdiť.

Oslovil som prostredníctvom 
sociálnych sietí komunitu svojich 
známych z IT a našťastie viacerí 
zareagovali. Na druhý deň sme na 
tom začali pracovať. Prechádzali si 
celý proces, zákonné limity a kreslili 
procesné mapy. 

„Podnetom k celej spolupráci bola 
výzva starostu mestskej časti KVP 
Ladislava Lörinca na Facebooku 
vytvoriť aplikáciu, ktorá by  
urýchlila testovanie. Prešli sme to 
interne v spoločnosti a už na druhý 
deň sme mali stretnutie s mestskou 
časťou. Následne sme prvú verziu 
aplikácie vyvinuli za 3 dni, aby bola 
využitá už pri najbližšom testovaní 
od 15. do 17. januára na 3 odberných 
miestach,” spomína Michal Kováčik 
z Deutsche Telekom IT Solutions Slo-
vakia, ktorý bol lídrom celého teamu 
spoločne so Štefanom  
Holentom, Marekom Furimským  

Základným prístupom našej samosprávy pod mojím vedením je, 
že sme tu pre Vás a staráme sa. Verím, že to je vidieť a cítiť.  
Ak nie, popracujeme na tom. Stále je čo vylepšovať.  
Ja osobne som fanúšikom inovácií a myslenia „out-of-box“. 

Košice vďaka aplikácii  
eRegistrácia otestovali v špičke 
100 ľudí za minútu. Doba čakania 
sa vďaka SMS výsledkom  
skrátila z 15 na 0 minút.

Zdroj citácií: portál indexmag.sk



Mojou snahou je vytvoriť  
sídlisko, ktoré bude spĺňať 
súčasné požiadavky na kvalitný 
verejný priestor pre všetkých 
tak, aby sme tu mohli viesť  
plnohodnotný život, vychovávať 
deti a tráviť náš voľný čas.  
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Čaká nás volebný rok. Posledný rok 
štvorročného funkčného obdobia 
starostu a miestnych poslancov.  
Na jeseň v roku 2022 nás čakajú tzv. 
„super voľ by“, spojené komunálne  
a krajské voľ by. Každý volič v Koši-
ciach bude mať možnosť vybrať si 
tých pravých miestnych, mestských 
a krajských poslancov a spoločne 
s nimi podporiť aj svojho starostu, 
primátora a župana. Budete mať 
možnosť všetkým voleným funk-
cionárom vystaviť účet a vyjadriť 
svoj jednoznačný názor vhodením 
lístka do volebnej urny. Akokoľ vek  
sa rozhodnete, ja Vaše rozhodnutie  
a spätnú väzbu budem rešpektovať  
a s pokorou to prijmem. Miestny 

úrad je plne funkčný a pripravený 
pracovať na plné obrátky. 

Z môjho pohľadu to zbehlo veľ mi 
rýchlo. Vidím všetku tú prácu  
a rozbehnuté projekty, ktoré  
chcem dokončiť. Za seba sľ ubujem, 
že budeme finišovať v rovnako vyso-
kom tempe, ako pracujeme doteraz. 
Nenechám sa znechutiť, ani odbiť  
a budem naďalej obhajovať  
záujmy nášho sídliska. Verím, že  
o rok budeme môcť všetci spoločne 
s čistým svedomím povedať, že sa 
nám za 4 roky podarilo posunúť naše 
krásne sídlisko vpred. Teraz poď me 
spolu ďalej. 

Priority samosprávy na nasledujúci rok z môjho pohľadu. O definitívnej  
podobe rozhodnú naši miestni poslanci po prijatí rozpočtu MČ KVP na rok 
2022. Predpokladám, že sa nám to podarí dohodnúť v decembri: 

1. Bežná údržba sídliska - chceme skvalitniť naše služby a bežnú údržbu 
sídliska. Kosenie, orezy zelene, čistotu košov a verejných priestranstiev, 
vybavovanie Vašich podnetov. 

2. Komunitná kaviareň a šatne - v I. polroku 2022 otvárame našu novú  
komunitnú kaviareň, ktorá bude slúžiť ako základné zázemie pre  
športovcov a obyvateľov v Drocárovom parku. 

3. Cyklochodníky  - vytvorili sme základnú kostru cyklistickej infraštruk-
túry pre naše sídlisko. Máme pripravené celkovo 3 projekty, s ktorými sa 
budeme uchádzať o EÚ fondy.

4. Detské ihriská – dve vybrané detské ihriská dostanú nové, bezpečné  
hracie prvky.

5. Opravy ciest a chodníkov – do súvislých opráv opäť investujeme rádovo 
na úrovni 200.000 eur. Pripravený máme aj nový chodník na Húskovej 
ulici a zameriame sa takisto na bezbariérovosť. 

6. Parkovanie – máme na realizáciu pripravené nové parkovisko a ďalšie 
projektujeme. Žiaľ, na parkovacie domy nemáme / nebudeme mať peniaze 
a investori sa doteraz neukázali. 

7. Zeleň  – chceme vysadiť ďalšie desiatky stromov a zrealizovať  nové 
dažďové záhrady na zachytávanie zrážkovej vody tak, aby sme zmiernili 
dopady klimatických zmien na sídlisku.

8. Revitalizácia športovísk – dve vybrané ihriská by mali prejsť obnovou  
po vizuálnej stránke.

9. Výbeh pre psov – máme vytypovanú lokalitu a plánujeme realizáciu 
nového výbehu.

10. Schodisko – na realizáciu je pripravená rekonštrukcia schodiska pri  
OC IV. na Cottbuskej.

Dostali ste sa už skoro na koniec novín, v ktorých ste sa dočítali, 
čo všetko sa za posledný rok udialo z pohľadu človeka, ktorý 
omentálne pôsobí na pozícii starostu. Viete čo sa udialo, ako som 
to prežíval a ako to subjektívne vnímam. Ste riadne informovaní, 
môžete sa angažovať. Na mieste je otázka: „Čo ďalej?“ 

Plány do budúcnosti

Investície, ktoré dlhodobo urgujeme, sú rozpracované na Magistráte 
mesta Košice a môžu byť realizované v roku 2022 v prípade, že tak 
rozhodne mestské zastupiteľstvo: 

• Rekonštrukcia atletického oválu pri ZŠ na Starozagorskej ulici
• Rekonštrukcia asfaltového povrchu vozovky na komunikácii  

Trieda KVP
• Rekonštrukcia vybraných úsekov verejného osvetlenia  

a inteligentné priechody pre chodcov
• Oprava prepojovacieho chodníka a vybudovanie športového ihriska 

pre žiakov Základnej školy na Janigovej a Čordákovej ulici 
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Ostaňme 
v kontakte 
Každú nedeľ u večer uverejňujem na svojej web stránke  
www.ladislavlorinc.sk a na svojom facebookovom profile  
BLOG s názvom „Denník starostu“ s aktuálnymi témami  
za daný týždeň. Už tretím rokom píšem o tom, čo ako starosta  
osobne prežívam pri výkone svojej funkcie, aké stretnutia  
som absolvoval a aké problémy sme riešili. Zároveň prinášam 
prehľad toho, čo sa udialo a čo nás ešte len čaká v najbližšom  
období. Cieľom je transparentne informovať o činnosti starostu.

Telefón
0948 780 224 (sekretariát starostu)

E-mail
ladislav.lorinc@gmail.com

Facebook
www.facebook.com/lorincladislav 

Instagram 
www.instagram.com/ladislav_lorinc 

Web
www.ladislavlorinc.sk 

Festival 
lokálnych produktov
Kvalitné koncerty, dobré jedlo z foodtruckov 
a lokálni výrobcovia boli lákadlom pre viac 
ako 5 000 ľ udí, ktorí sa v priebehu dvoch 
júlových dní vystriedali v lokalite Zlatá 
podkova

Objednávateľ: Mgr. Ladislav Lörinc, Bauerova 2, 040 23 Košice
Dodávateľ: LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

TOP podujatia v roku 2021

Letný 
festival 
Ľudové tradície, história, tradičný folklór  
a dožinkové slávnosti na fontáne počas  
posledných júlových dní celkovo  
navštívilo viac ako 3 000 ľ udí

100 hrdinov 
a výsadba stromov
Spoločne s dobrovoľ níkmi, zamestancami 
úradu, našimi poslancami a celými  
rodinkami sme svojpomocne vysadili  
50+ nových stromov

Nech drobné radosti prežité v kruhu Vašich 
rodín cez Vianoce zostanú navždy vo Vašich 
srdciach, aby celý rok 2022 bol prežiarený 
pokojom, láskou a porozumením.
Ladislav Lörinc - starosta KVP


