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Milí JuÏania,

P R I V Í TA L I S M E D E T I
Na svete je mnoho drahých a krásnych pokladov, avšak tým najvzácnejším
je bezpochyby naše dieťa. V našej mestskej časti sme hneď začiatkom roka
privítali desať detičiek, ktoré spolu
s rodičmi prijali pozvanie na slávnostný obrad. V obradnej sieni starosta
MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka okrem
detičiek Šimona, Doroty, Miroslava,
dvoch Matúšov, Márie, dvoch Samuelov,
Isabel, Eduarda a ich rodičov, privítal aj
ich súrodencov, starých rodičov a pria-

teľov. Rodičom želáme, aby im ich deti
priniesli len samú radosť a detičkám
láskavých a milujúcich rodičov.
V našej obradnej sieni sme v roku
2019 privítali do našej južanskej rodiny
30 detičiek. Prim viedli chlapci. V prípade
záujmu o účasť na tomto podujatí vyplňte návratku uverejnenú na webovej stránke MČ Košice – Juh a zašlite ju na e- mail:
helena.gabzdilova@kosicejuh.sk.
Budeme sa tešiť na stretnutie s vami
a vašími ratolesťami.
OKMaŠ

POSLANECKÉ DNI
Časový plán poslaneckých dní v II. štvrťroku 2020
Poslanecká miestnosť:

Poslanecký deň:
Poslanecké hodiny:
Dátum:
1.4.2020
8.4.2020
15.4.2020
22.4.2020
29.4.2020

Miestny úrad MČ Košice - Juh
Smetanova ul. č. 4
I. poschodie
STREDA
15.30 – 16.30
Prijíma poslanec:
Ing. Stanislav Tkáč
Ing. Juraj Tobák
JUDr. Tibor Bacsó
Ing. Jozef Bernát
Ing. Erich Blanár

6.5.2020
13.5.2020
20.5.2020
27.5.2020

Ing. Ladislav Breicha
Ing. Pavol Hlinka
JUDr. Soňa Ivančová, PhD.
doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH

3.6.2020
10.6.2020
17.6.2020
24.6.2020

Ing. Rastislav Majerníček
Mgr. Peter Múdry
Ing. Roman Nagy
Ing. Radovan Sušila

- Zo zastupiteľstva
- Celoročné upratovanie
- Mediačná poradňa
- Dva nové rekordy

kvôli šíreniu vírusu Covid-19 prežívame všetci náročné obdobie.
Verím, že ak budeme dôsledne dodržiavať pokyny krízového štábu
a hygienikov, ak k nim budeme pristupovať disciplinovane a s plnou
vážnosťou, máme šancu šírenie
vírusu eliminovať. Som presvedčený, že aj v tomto prípade ukážu
Južania svoju zodpovednosť.
Chcem všetkých informovať, že
my ako samospráva pokračujeme
v poskytovaní sociálnych služieb
– v jedálni pre dôchodcov pripravujeme balenú stravu, aby nikto zo
seniorov nezostal v núdzi. Zároveň

hľadáme možnosti ako zabezpečiť
potrebné rúška najmä pre najohrozenejšiu časť našej južanskej
populácie. Dúfam, že sa nám tento problém podarí skoro vyriešiť,
o čom budeme okamžite informovať verejnosť v našej mestskej
časti.
O pár dní tu máme Veľkonočné
sviatky, ktoré sa tento rok vďaka problémom s vírusom ponesú
v neobvyklej atmosfére. Napriek
tomu dúfam, že ich prežijete
v plnom zdraví a s optimistickým
pohľadom do budúcnosti.
JUDr. Jaroslav Hlinka,
starosta

Z A U J Í M AV O S T I Z J U H U
Opäť je za nami ďalší rok a určite vás budú
zaujímať údaje o počte obyvateľov v našej
mestskej časti i porovnanie niektorých demografických ukazovateľov s predchádzajúcim
rokom 2018.
V roku 2019 k trvalému pobytu v MČ Košice
- Juh sme evidovali 21 820 obyvateľov, čo je
o 198 menej ako to bolo v roku 2018. Z uvedeného počtu vyplýva, že počet obyvateľov
v mestskej časti každoročne klesá.
V produktívnom veku, do ktorého sme zahrnuli obyvateľov vo veku od 18 do 62 rokov, sme
mali 10 904 obyvateľov, čo je o 113 menej ako
to bolo v roku 2018. Počet seniorov sa znížil na
7 754, čo je tiež menej oproti roku 2018 o 38.
Priemerný vek obyvateľov Juhu za rok 2019
dosiahol 45,67 rokov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 o 0,28 roka viac.
Z celkového počtu novorodencov 1 393,
ktorí prišli na svet vo Fakultnej nemocnici

L. Pasteura na Rastislavovej ul. 45, trvalý pobyt
na Juhu malo 183 detičiek. V prevahe boli chlapci, ktorých sa narodilo 709, dievčat bolo 684.
V porovnaní s rokom 2018 sa narodilo vo fakultnej nemocnici na Juhu o 48 detičiek menej.
Najviac novorodeniatok sa narodilo v mesiacoch júl (147), august (138) a september
(129). Najčastejšími dievčenskými menami
boli Nina, Ema a Viktória, najčastejšie chlapčenské mená Tomáš, Jakub a Filip.
V roku 2019 sme zaznamenali 346 úmrtí,
v porovnaní s rokom 2018 ich počet stúpol
o 40.
Sobášov v rámci Matričného úradu KošiceJuh bolo v minulom roku 212, čo je nárast
o 35 sobášov oproti roku 2018. Z tohto celkového počtu bolo 132 civilných a 80 cirkevných,
v 10 prípadoch to boli sobáše s cudzincami.
Odd. OPaM

OSLÁVILI ZLATÚ SVADBU
V súčasnosti sa s pojmom svadba čoraz častejšie používa spojenie „veď je to len papier“.
Aj napriek tomu sa stretávame s ľuďmi, čo si
zväzok manželský nesmierne vážia. K takýmto
manželom určite patria aj Vojtech a Helena
Lukáčoví, ktorí kráčajú spoločne ruka v ruke neuveriteľných 50 rokov. Samotný fakt, že oslavujú
také významné jubileum akým je „Zlatá svadba“
dokazuje, že ich rozhodnutie bolo z úprimného
a hlbokého citu, akým je láska. Zlatí jubilanti
sa rozhodli za prítomnosti svojich najmilších
o pripomenutie manželského sľubu v sobotu
22.2. 2020 v obradnej sieni na Smetanovej
ul. Manželom sa prihovoril poslanec MZ MČ
Košice – Juh doc. Viliam Knap, ktorý im poprial
do spoločných rokov len to najlepšie, pevné

zdravie, vzájomnú lásku a úctu. Nech je ich krásne prežitý život príkladom pre nás všetkých.
Helena Gabzdilová, OKMaŠ
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEªSTVA
Od vydania posledného čísla nášho informačného spravodaja sa dňa 17.12.2019 uskutočnilo 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh.
Na 10. zasadnutí Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice – Juh:
schválilo:
• Program 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh a doplnenie bodu – Návrh
na zmenu a doplnenie Vnútorného predpisu
na poskytovanie príspevku pre sobášiacich
na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie
a úpravu zovňajšku do programu zasadnutia
miestneho zastupiteľstva.
• Programový rozpočet Mestskej časti Košice –
Juh na rok 2020.
• Prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky Slovensko, a. s. do
výšky 100 000 EUR na obdobie 12 mesiacov
odo dňa podpísania úverovej dokumentácie
na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu.
• Odpis pohľadávok MČ Košice – Juh voči dlžníkom: HALA - STAV s.r.o. a Art SR, s.r.o.
• Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Juh
na roky 2019–2021.
• Poverenie (doplnenie) poslanca Ing. Ladislava
Breichu k výkonu sobášiaceho od 2.1.2020.
• Zmenu a doplnenie Vnútorného predpisu
na poskytovanie príspevku pre sobášiacich
na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie
a úpravu zovňajšku v zmysle predloženého
návrhu s účinnosťou od 1.1.2020.
• Správu o činnosti Miestnej rady Mestskej
časti Košice – Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa
16.9.2019.
vzalo na vedomie
• Informáciu o činnosti Mestskej polície Košice, stanice Juh a o bezpečnostnej situácii za
obdobie od 1.1.2019 do 30.9.2019 na území
MČ Košice – Juh.
• Správu o výsledkoch kontroly č. 5/2019
a Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie
I. polroka 2020.
• Výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu s porovnaním plánovaných a skutočných
výdavkov spojených s ich organizáciou za rok
2019.
• Informáciu o 6., 7. a 8. úprave Programového
rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku
2019.
• Programový rozpočet Mestskej časti Košice –
Juh na roky 2021 a 2022.
• Informáciu o výsledku obchodnej verejnej
súťaže - pozemok na prac. č. 501/323 o výmere 1 240 m2, Alejová ul., Košice, k. ú. Južné
mesto.
• Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od
8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 16.9.2019.
odvolalo
• Člena sociálnej komisie - neposlanca Ladislava Egryho k 31.12.2019.
zvolilo
• Za členku sociálnej komisie – neposlanca
Ing. Helenu Horbajovú od 1.1.2020.
uznieslo sa
• na Všeobecne záväznom nariadení MČ Košice – Juh č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice
– Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok trhovísk
Mestskej časti Košice – Juh.

• na Všeobecne záväznom nariadení MČ Košice
– Juh č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice
– Juh č. 2/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v Mestskej časti Košice – Juh.
splnomocnilo starostu
• na vydanie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Juh
č. 4/2015 – Trhového poriadku trhovísk Mestskej časti Košice - Juh, ako to vyplýva zo zmien
a doplnkov uvedeného nariadenia.
• na vydanie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Juh
č. 2/2008 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach
v Mestskej časti Košice – Juh, ako to vyplýva zo
zmien a doplnkov uvedeného nariadenia.
poverilo
• starostu Mestskej časti Košice – Juh aktualizovať Programový rozpočet o všetky nevyhnutné
zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v časti bežného rozpočtu do
výšky 10% a v časti kapitálového rozpočtu do
výšky 2% schváleného rozpočtu na rok 2020.
V interpeláciách na 10. zasadnutí miestneho
zastupiteľstva dňa 17.12.2019 vystúpili títo
poslanci: Ing. Breicha, doc. PhDr. Knap, PhD.,
MHA, MPH, Ing. Sušila, Ing. Blanár, Ing. Majerníček, Ing. Hlinka, Ing. Bernát, Ing. Nagy, Ing. Tobák
a tlmočili tieto požiadavky občanov:
p. Breicha
• V mene obyvateľov z Fibichovej, Jantárovej
a priľahlých ulíc poukázal na neosvetlený
priechod od Palárikovej smerom na Krivú
a Fibichovu ulicu.
• Tlmočil požiadavku občanov na orezy stromov,
ktoré boli vykonané, ale daný výkon nikto
nekoordinoval, občania ponúkajú pomoc pri
koordinovaní, navrhoval získať informácie od
SMsZ o termínoch prác v teréne.
• Občania z Turgenevovej poukazujú na uvoľnené stupienky na schodoch k OC Klas.
• Požiadal starostu, či je možné vyžiadať správu,
resp. odôvodnenie k zvýšeniu daní z nehnuteľností a aký bude z toho prínos pre Južanov.
p. Knap
• V mene občanov sa opýtal, ako bude prebiehať zimná údržba v MČ Košice – Juh, keďže pri
prvom snehu bola situácia v MČ Košice – Juh
katastrofálna, zároveň žiadal, aby bolo mesto
Košice požiadané o dostatočnú zimnú údržbu
pre MČ Košice – Juh cez spol. Kosit a. s.
• Občania sa pýtajú na situáciu na Jarmočnej
ul. Ako bude pokračovať výstavba karanténnej
stanice, údajne sú práce pozastavené a ako
bude prebiehať situácia v dvoch osadách na
Jarmočnej ul.
• Tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa pýtajú
na riešenie medzigarážových priestorov na sídl.
Železníky – ul. Krakovská. Požadujú zabezpečiť
dôstojný prístup ku garážam zo zvýšenej dane
z nehnuteľností.
• Predniesol požiadavku občana z Krakovskej
16 o osadenie značky zákazu státia ku garážam v oblasti Krakovskej 14-16, každý deň tam
parkuje auto pri výjazde a vjazde pri medzigarážových priestoroch.
• Občania sa dopytujú, aké bude ďalšie riešenie
kúpaliska Triton na budúcu sezónu 2020
• Občania v okolí Hotela Centrum a ulíc Palárikova – Ludmanská – Fibichova žiadajú o riešenie
budovy Citadela, ktorá je dlhodobo uzavretá
a je v zlom stave, majiteľ na výzvy nereaguje,
cestou poslancov alebo MČ by mohol byť pri-

zvaný na rokovanie čo s danou nehnuteľnosťou plánuje robiť.
• Ohľadne parkovania v MČ sa občania pýtajú,
či budú naďalej platiť spol. EEI, s.r.o. a mestu Košice, či parkovací chaos bude vyriešený
v roku 2020?
• Občania žiadajú opravu schodiska na Turgenevovej 28, kde sú už vypadané časti chodníka
a hrozia tam opätovné úrazy.
• Občania ulíc Rosná, Oštepová, Jantárová požadajú cestou MČ a mesta Košice o možnosť
uzamýkateľných kontajnerovísk a nesúhlasia
s názorom mesta Košice, že každý občan si
môže vyhodiť odpad do ktorejkoľvek smetnej
nádoby v meste Košice.
• Požiadal o odpoveď na otázku, koľko financií
bolo investovaných cestou EUROVELOM 11
mestom Košice z 1 mil. eur za rok 2019 v MČ
Košice Juh.
p. Sušila
• Poukázal na doposiaľ nevybudovaný chodník
na Dunajskej, SPP malo dať záväzné stanovisko v apríli 2019, ako to bude riešiť, čo sa
doteraz nestalo, opýtal sa ako sa bude ďalej
pracovať s týmto problémom, či ÚHA dalo
vyjadrenie.
• Poukázal na finančný problém Steel arény, je
potrebné zatlačiť na mesto, aby sa problém
odstránil a aby sa neobmedzila jej činnosť.
• Vzniesol požiadavku na osvetlenie priechodu
pre chodcov Rastislavova - Skladná – Kukučínova.
• Opýtal sa na výbeh pre psov v okolí Kulturparku, keďže v 11/2019 uplynulo 5 ročné záväzné
obdobie.
• Upozornil na problém parkoviska pred Astóriou
– je otvorené, trhovníci tam tiež parkujú, v okolí
sa potulujú aj neprispôsobivé osoby.
p. Blanár
• Podotkol, že MČ Juh by mala prejaviť záujem
o prevzatie niektorých kompetencií v zmysle
Štatútu mesta Košice v oblasti verejná čistota
a poriadok, zimná údržba.
• Ohľadne problematiky cyklochodníkov na
Južnej triede zdôraznil, že mesto nevyčlenilo
financie na opravu, prípadne mestská časť
by mohla nájsť granty na jeho vybudovanie na
cestnej komunikácii.
• Poukázal na nájazd na parkovisko pri pošte
Astória na Južnej triede, je v zlom stave, autá
sa tam pravidelne poškodzujú.
• Dodal, že na parkovisku na Turgenevovej ulici za nemocnicou je pri plote na parkovisku
diera, ktorú je potrebné nateraz označiť a na
jar opraviť.
p. Majerníček
• V mene občanov z Palárikovej a Ludmanskej
ulice poukázal na výtlky na cestách, je potrebné, aby MČ požiadala mesto o opravu v týchto
dňoch.
• Vzniesol požiadavku na odstránenie vrakov
z parkovísk MČ Juh, vyzval poslancov a občanov, aby uvedené nahlasovali na mestskú
políciu.
• Občania reagujú na dopravnú situáciu pri
Möbelixe a blšáku a novom futbalovom štadióne a navrhujú malý kruhový objazd.
p. Hlinka
• Opýtal sa, či je možné predložiť správu miestnemu zastupiteľstvu z rokovania s vlastníkmi
pozemkov, kde sa nachádzajú nelegálne osady
za malou stanicou, ktoré sa malo uskutočniť do
konca roka 2019 v zmysle uzn. Mesta Košice.
p. Bernát
• Opýtal sa, kedy bude realizovaná oprava chod-

níka pri Užhorodskej 1, vedúceho od bloku
smerom k parkovisku, chodník je v katastrofálnom stave.
• Prístupový chodník na Užhorodskej 11-13-15-17
je nevyhnutné opraviť a tiež kolmo vedúci
chodník od Užhorodskej 11-13 do stredu sídliska, sú tam stromy, ktoré prerastajú chodník.
• Predniesol požiadavku na preznačenie parkovísk a zároveň navrhol, aby mestská polícia upozornením usmernila zle parkujúcich
vodičov.
p. Nagy
• Požadoval riešiť situáciu na Krakovskej ul.
od čísla 14 smerom vyššie, kde pravidelne
dochádza ku kolíziám, cesta je dvojsmerná,
avšak prejazdný je len jeden pruh lebo po
okrajoch sú zaparkované autá.
p. Tobák
• Ako člen Rady školy pri MŠ Smetanova 11 ul.
požiadal o vyhradenie parkovacích miest pre
rodičov v určitom čase.
• Žiadal o preznačenie čiary na konci parkoviska
pri škôlke na Smetanovej ul.
• Poukázal na vykopanú jamu na ceste oproti
čistiarni pri Astórii, jama je neoznačená.
p. Hlinka, starosta MČ
• Ohľadne opravy cestných komunikácií a chodníkov informoval, že práce sa pozastavili
z úrovne mesta z dôvodu pozastavenej verejnej
obchodnej súťaže.
• K odôvodneniu k zvýšeniu daní z nehnuteľností
a otázky, aký bude z toho prínos pre Južanov
odpovedal, že v médiách odznela informácia,
o tom, ako sa to schválilo a to, aký bude prínos pre občanov, bude známe až po schválení
mestského rozpočtu.
• Uviedol, že rokovanie s vlastníkmi pozemkov,
na ktorých sa nachádzajú nelegálne osady
za malou stanicou a ktoré sa v zmysle uzn.
Mesta Košice malo uskutočniť do konca roka
2019 neboli doposiaľ zo strany primátora poskytnuté žiadne nové informácie týkajúce sa
rokovania.
• Doplnil, že situáciu v osadách na Jarmočnej
ulici MČ Košice – Juh pravidelne monitoruje
odd. sociálnych vecí, MČ sa prihlásila do výzvy
na komunitnú sociálnu prácu.
• Dodal, že vybudovanie samostatného pruhu na cestnej sieti na Južnej triede žiadal na
zasadnutí mestského zastupiteľstva ako aj
opravu chodníkov a schodov; priechody pre
chodcov a vyznačenie čiar sú kompetenciou
mesta a bude odstúpené mestu Košice.
• Informoval, že ľavostranný chodník na Dunajskej ulici pri SPP a.s., by mal byť riešený
v novom roku. Pripravuje sa územné konanie
a stavebné cez špecializovaný stavebný úrad.
• Vyjadril súhlasné stanovisko v súvislosti
s presunom kompetencií na mestské časti.
• Na záver doplnil, že MČ Košice - Juh sa bude
zaoberať všetkými vznesenými požiadavkami
aj v novom roku.
-red-

SOBÁ·NE DNI

NA ROK 2020 (od apríla)
• 22.8.2020
• 4.4.2020
• 12.9.2020
• 18.4.2020
• 26.9.2020
• 16.5.2020
• 10.10.2020
• 30.5.2020
• 24.10.2020
• 6.6.2020
• 7.11.2020
• 20.6.2020
• 21.11.2020
• 11.7.2020
• 5.12.2020
• 25.7.2020
• 19.12.2020
• 8.8.2020
referát matriky
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CELOROâNÉ UPRATOVANIE VEªKOKAPACITN¯MI KONTAJNERMI
v Mestskej ãasti Ko‰ice – Juh na rok 2020
5.3. – 12.3.2020

2.4. – 9.4.2020

7.5 – 14.5.2020

Palárikova – Partizánska – zeleň
Mudroňova – Franckova na roh chodníka
Krivá – dvor
Poľská v zeleni pri ručnej auto umyvárke
Lomonosovova č.32 parkovisko
Miškovecká – Ostravská – zeleň
Šoltésovej č. 11 – dvor
Turgenevova 25-27 parkovisko
Fejova č. 8

Krakovská 16 – garáže
Žižkova č. 33 pri výmenníku v zeleni
Panelová č.1
Omská 31 – pod betónové oplotenie
mimo vchodu do domu
Rosná č. 5
Turgenevova č. 18 – garáže
Roh Milosrdenstva 46 – Slnečná vedľa
schodov
Južná trieda 27 parkovisko
Južná trieda 20 garáže

Ostravská č.12 – parkovisko od Alejovej
Turgenevova č. 1-5 garáže
Fibichova 13-9
Rastislavova č. 6-14
Jantárová č. 10 – parkovisko
Rázusová - Skladná na roh chodníka
Južná trieda č. 30 pri garážach
Lomonosovova 12-14 garáže
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva

4.6. – 11.6.2020

2.7. – 9.7.2020

30.7. – 6.8.2020

Užhorodská č. 31 – garáž
Jánošíkova č. 8 schody z Moldavskej
Palárikova č. 9
Južná trieda 39-41
Pasteurovo nám. – Milosrdenstva
roh chodníka
Skladná – Kupeckého horná časť
ul. Pri nemocnici – dvor
Košťová 2 – v zeleni garáže
Mudroňova – Perlová stanovište s KO (výmenník)

Krakovská č. 4 garáže
Lichardova - Riznerova roh chodníka
Mudroňova č. 25
Lomonosovova č. 20 – parkovisko
Oštepová 7– zeleň pri ihrisku
Šoltésovej č. 11 – dvor
Paulínyho č. 18 – 23
Turgenevova 25-27 garáže
Rosná č. 1-3 parkovisko

Miškovecká č. 16 pri kontajneroch v zeleni
Turgenevova 13 roh chodníka – garáže
Žižkova č. 23 – Jánošíková č.1 zeleň
Južná trieda č. 23
Poľská v zeleni pri ručnej auto umyvárke
Krivá dvor
Pekná - Srbská k plotu
Ludmanska 3 pri výmenníku v zeleni
Lomonosovova 30 chodník pri parkovisku

27.8. – 3.9.2020

24.9. – 1.10.2020

22.10. – 29.10.2020

Ostravská č. 24 – pri výmenníku
Turgenevova č. 26-30 – garáže
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva
Fibichova č. 13 – parkovisko
Rázusová – Skladná na roh chodníka
Jantárová č. 10 – parkovisko
Poľská v zeleni pri ručnej auto umyvárke
Šoltésovej 11 – dvor
Palárikova – Partizánska zeleň

Užhorodská č. 1
Palárikova 1-3 a 5-7 do zelene
Bulharská ul. pri výmenníku
Milosrdenstva č. 17
Lomonosovova č. 38 do zelene
Rosná č. 5
Omská - Domčeková – roh
Gemerská – Školská v zeleni
Oštepová č. 2 chodník pri výmenníku

Krakovská č. 9 – zeleň
Lomonosovova č. 2 garáže
Turgenevova č. 18 garáže
Vojvodská – zeleň garáže
Ludmanská medzi č.3-5
Palárikova - Partizánska – zeleň
Mudroňova ul. 36 v zeleni
Južná trieda 22-26 pri garážach
Rázusová - Skladná na roh chodníka

19.11. – 26.11.2020
Miškovecká č. 6,7 – zeleň
Turgenevova č. 1-5 garáže
Rosná 16 oproti roh chodníka
Južná trieda č. 36 parkovisko
Pasteurova č. 7
Rastislavova č. 6-14
Fejova č. 8
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva
Krakovská 7- 9 parkovisko

Ako nakladaÈ s odpadom z domácnosti
Upozorňujeme občanov, aby odpad, ktorý vhadzujú do veľkokapacitných kontajnerov minimalizovali,
zmenšovali jeho objem a nenapĺňali kontajner do výšky nad 30 cm od horného okraja. Odpad, ktorý sa
nevmestí do veľkokapacitného kontajnera, neuskladňujte vedľa kontajnera, ale odovzdajte ho v niektorom zo zberných dvorov. Odpad pohodený na zemi je vnímaný ako čierna skládka.

Do veľkokapacitného kontajnera patrí nasledovný odpad: parkety, starý nábytok (postele skrine, sedačky, koberce, drevené laty, kreslá a stoličky), kuchynské linky – tento
odpad je treba minimalizovať!

Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí nasledovný odpad: triedený odpad (papier, plast, kov, tetrapak, sklo), kuchynský odpad, bioodpad pokiaľ nie je inak určené

4

UPOZORNENIE

TRIEDITE ODPAD?

na plnenie povinností na úseku ochrany
pred poÏiarmi v bytov˘ch domoch

Cieľom zmeny zákona o odpadoch od 1. júla 2016 bolo zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu v mestách a obciach. Zákon určuje aký objem nádob alebo vriec musí mať
občan k dispozícii na triedenie odpadu počas roka. Zaviedlo sa financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov formou rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Princípom
je, že za triedenie papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakov) je finančne zodpovedný výrobca obalových a neobalových výrobkov.
Túto povinnosť výrobcovia zabezpečujú cez tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov.
Náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu znášajú výrobcovia
a nie sú súčasťou miestneho poplatku.

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktoru a úzko súvisí
najmä so všeobecne nízkou mierou
právneho vedomia. Prevažná väčšina
nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred
požiarmi.
Základné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi sú zákon
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacie vyhlášky, ktoré upravujú
podmienky na ochranu života a zdravia,
majetku a životného prostredia.
Na plnenie úloh a povinností upravených v zákone o ochrane pred požiarmi
dozerajú zložky Hasičského a záchranného zboru na úrovni krajských a okresných
riaditeľstiev.
Bytové domy sú navrhované tak, aby
spĺňali požiadavky všeobecne záväzných
právnych predpisov na úseku ochrany
pred požiarmi, ale aj požiadavky, ktoré
sú v súlade s európskou legislatívou.
Takto navrhnuté riešenia napomáhajú
pri evakuácii osôb pri požiari a zároveň
zabraňujú šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi. V bytových
domoch sa budujú únikové cesty, ktoré
sú zásahovými cestami, čím sa výraznou mierou prispieva k efektívnejšiemu
zdolávaniu požiaru a evakuácii osôb
(obyvateľov bytov).
V bytových domoch za plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi
zodpovedá vlastník bytového domu,
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo
správca bytového domu.

nástupné plochy a prístup k nim, ako
aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu,
vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie
požiarneho poplachu, požiarnym
vodovodom,
• obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave požiarne zariadenia (požiarnotechnické zariadenia, hasiace
prístroje, požiarne uzávery, požiarne
vodovody, vybavenie únikových ciest).
Revízia hasiacich prístrojov raz za 12
mesiacov. Hasiaci prístroj umiestniť
každé 2 poschodia z dôvodu 20 m dĺžky hydrantovej hadice.
Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní
stavieb ustanovené vyhláškou MV SR
č. 94/2004 Z. z. :
Prístupová komunikácia:
– dĺžka do vzdialenosti 30 m od stavby
a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah,
– trvale voľná šírka najmenej 3 m; do
trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh
– vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej
3,5 m výšku najmenej 4,5 m.
Nástupná plocha:
– musí byť široká najmenej 4 m,
– musí byť trvale voľná a označená dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA,
– musí byť napojená na prístupovú komunikáciu,
– musí byť umiestnená pozdĺž priečelia
stavby alebo kolmo k priečeliu stavby
tak, aby bol možný zásah mobilnou hasičskou technikou do každého požiarneho úseku priliehajúceho k priečeliu.

Povinnosti na úseku ochrany pred
požiarmi pre bytové domy:
• zabezpečiť v objektoch a v priestoroch
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať
zistené nedostatky raz za 12 mesiacov technikom požiarnej ochrany alebo špecialistom požiarnej ochrany,
• vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov,
• splniť opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny
dozor alebo obcou v nimi určených
lehotách,
• zabezpečiť, aby pri zmene užívania
stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej
časti, (Zákon č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon) bezpečnosti osôb alebo
k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek, je potrebné vypracovať požiarny
projekt,
• udržiavať trvale voľné únikové cesty,
únikové východy a zásahové cesty,

Najčastejšie zisťované nedostatky
pri protipožiarnych kontrolách v bytových domoch
• nevykonávanie kontroly dokumentácie
požiarnej ochrany,
• nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
• realizácia stavebných úprav v bytových
domoch bez vedomosti, resp. schválenia orgánov štátneho požiarneho
dozoru,
• nezabezpečené trvalo voľné únikové
cesty (zastavané nábytkom, kvetmi,
iný uskladnený materiál),
• nefunkčné požiarne dvere,
• nefunkčné zariadenia na dodávku vody
na hasenie požiarov,
• nefunkčné prenosné hasiace prístroje, ktoré sú umiestnené mimo svojich
stanovíšť,
• nefunkčné núdzové osvetlenie,
• neprejazdné príjazdové komunikácie,
• neoznačenie nástupných plôch pre
hasičskú techniku dopravnou značkou
ZÁKAZ STÁTIA a ich následné využívanie ako parkovacia plocha.
Zdroj: MV SR, Prezídium Záchranného
a hasičského zboru, Bratislava

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ako zmluvný partner mesta Košice, zabezpečuje
financovanie zberu a prepravy vytriedených zložiek odpadu. Počet zberných nádob sa
každoročne prehodnocuje voči predchádzajúcemu obdobiu. Nevyhnutnou podmienkou je, aby boli splnené ciele zberu a jeho štandardy podľa platnej právnej úpravy.
NATUR – PACK, a.s. je financovaný výrobcami, ktorí systém financujú podľa podmienok zákona, ich výška sa odvíja od výroby obalov/ neobalov.
V lokalitách sídlisk a bytových domov na území mesta Košice je zavedený triedený
zber plastov, kovov, skla a papiera do 1 100 litrových kontajnerov. Pre lokality rodinných domov je zavedený vrecový systém zberu.
Harmonogram vývozu vytriedených zložiek odpadu na území mesta Košice:
• Na sídliskách a v lokalitách zastavaných bytovými domami sa plasty, kovy a tetrapakové obaly zbierajú – 1x týždenne, sklo – 1x mesačne, papier – 1x týždenne
• Z lokalít zastavaných rodinnými domami sa plasty, kovy a tetrapakové obaly zbierajú
1 x mesačne, sklo – 8x za rok, papier – 8x za rok.
Frekvenciu vývozu nie je možné v priebehu roka meniť. Je možné preložiť kontajner
z jedného miesta na druhé v rámci mestskej časti. Zamestnanci mestskej časti vykonávajú vlastný monitoring rozmiestnenia kontajnerov a ich využitia. Jedným z najčastejších dôvodov, prečo vzniká požiadavka na zvýšenie cyklu odvozu resp. doplnenie počtu
zberných nádob je nedôsledná alebo žiadna minimalizácia odpadov. Je potrebné,
aby obyvatelia minimalizovali triedené zložky odpadu. Plastový, kovový odpad a obaly
tetrapak je potrebné stlačiť na minimálny obsah a kartónové obaly rozkladať. V opačnom prípade sa míňa účinok triedenia odpadu, nakoľko sa kontajner zaplní oveľa skôr
a následne dochádza k znečisťovaniu okolia stojísk.
Zdroj: KOSIT, a.s. Košice,
mesto Košice
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ZAUJÍMAVOSTI V NA·EJ MESTSKEJ âASTI
2. časť

História ochrany pred požiarmi v Košiciach
Začiatky pokusov o vytvorenie nejakej organizovanej požiarnej ochrany na
území Košíc siahajú do roku 1563, keď
po ďalšom katastrofálnom požiari bol
vydaný artikul, ktorý nariaďoval trubačom a strážnikom aby vo dne a v noci
konali stráž na veži kostola. Ďalší artikul
z r. 1790 obsahuje zaujímavé zdôvodnenie potreby finančných prostriedkov
na ochranu pred požiarmi: „Pretože
mesto potrebuje väčšiu sumu peňazí
na kúpu dvoch hasičských striekačiek,
treba ich inkasovať od nových obyvateľov a od tých, ktorí neodovzdali nádoby
na hasenie požiarov v minulých rokoch“.
Požiarnu ochranu pred založením dobrovoľného hasičského spolku mali na starosti košické cechy. Dokazuje to aj štatút
z r. 1732 v ktorom sú pomerne presne
vymenované povinnosti cechov. Na území mesta Košíc už v r. 1668 Košický vojenský veliteľ vydal nariadenie, ktorým
ukladá strhnúť všetky drevené komíny
a nahradiť ich kamennými.
Pre mesto Košice a okolie vydal
Úrad mestského kapitána v Košiciach
na základe rozkazu mestskej rady dňa
10. decembra 1823 nariadenie o hlásení požiarov, ktorý presne označil, kto
má aké povinnosti. Pomenoval osoby,
ktoré boli zmocnené dávať rozkazy a povely. Presne popísal povinnosti členov cechu. Tak napr. manipuláciu striekačiek
zveril klampiarom, hodinárom, puškárom a mediarom. Striekačku naplniť vodou mali: debnári, tokári, maliari, pekári

s obyvateľmi z „horného predmestia“.
Na mieste požiaru sa mali starať o vodu:
holiči, štetkári, knihári, krajčíri, mydlári,
čaluníci, hrnčiari a obyvatelia „dolného
predmestia“. Rebríkmi mali narábať
poverení stolári a kolári. Hákmi narábať
boli poverení stolári a kolári.
Život a majetok ohrozených zachrániť
a na bezpečné miesto uložiť boli povinní:
zlatníci a strieborníci, cukrári, predavači
liekov, kupci, kaviarníci atď. Dobytok
zo stajní mali vyviesť dozorcovia jarmokov. Požiarny poriadok podľa mena
vymenúva veliteľov jednotlivých skupín
a ich náhradníkov, ktorým sú podriadené
cechy poslušnosťou.
História vzniku požiarnej ochrany
v Košiciach siaha až do r. 1872, keď vznikol 19.10.1872 pod číslom 33.229 prvý
Hasičský spolok. Mesto vyčlenilo finančné prostriedky na prvých štyroch platených hasičov. Košický spolok napriek
svojmu úspešnému rozkvetu zápasil
s takmer neriešiteľným problémom, a to
s umiestnením novej a svojimi rozmermi
podstatne väčšej techniky. Šťastie však
prialo trojici obetavých funkcionárov –
Ružičovi, Blanárovi, Vukovičovi, ktorým
sa podarilo presvedčiť mestských predstaviteľov o nutnosti novej hasičskej stanice. Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo potrebný náklad na stavbu. Novú
budovu hasiči prebrali 21. júla 1928. Je
to budova na dnešnej Požiarnickej ulici.

≈A

OTÁZKA
Z MEDIAâNEJ PORADNE

Manžel nezaplatil na deti výživné
už 3 mesiace. Neviem sa s nim spojiť,
keďže pracuje v Čechách a telefón mi
nedvíha. Podala som trestné oznámenie, ale vraj polícia výživné nevymáha.
Čo mám robiť? Idú Vianoce, ale aj bežný deň deti potrebujú jesť, obliecť sa
a musím platiť aj krúžky. Mám nárok
na výživné od štátu alebo to musím dať
na súd?
Odpoveď:
Správne uvádzate, že polícia výživné na maloleté deti nevymáha. Podať
trestné oznámenie za TČ neplatenia výživného je vašou možnosťou, avšak nie
povinnosťou. V prípadoch, ak je povinný
rodič v zahraničí, je potrebné so žiadosťou o náhradné výživné sa obrátiť na
Centrum medzinárodnej právnej ochra-

ny deti a mládeže, ktoré vašu žiadosť
preskúma a ktoré je oprávnené vymáhať
výživné v zahraničí. Na základe potvrdenia od centra vám následne bude vyplatené výživné úradom práce sociálnych
vecí a rodiny. Dôležité je však povedať,
že v prvom rade je potrebné zistiť, prečo
nastali skutočnosti neplatenia. Trestným
oznámením na otca dieťaťa, pokiaľ nepoznáte dôvod neplatenia, môžete spôsobiť paradoxne to, že mu skomplikujete
jeho možnosti a schopnosti prispievať
na výživu maloletých detí a aj možnosti
zaplatiť dĺžne výživné. Aj tu vie byť mediácia nápomocná pri dohode rodičov
o zaplatení dlžného výživného tak, aby
vaše spoločné deti mali pokryté všetky
oprávnené náklady a zároveň odzrkadľovala súčasné možnosti povinného
rodiča.
JUDr. Dagmar Tragalová
Mediátori vám ochotne bezplatne poradia v Mediačnej poradni vždy druhú stredu v mesiaci
od 15.00 hod. – 17.00 hod. na
MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, č. dv. 8., alebo
si dohodnite stretnutie na t.č.
0948 220 389.

Zdroj:
https://www.minv.sk/?hasicske-stanice-1

TAKTO SME PLESALI
Už po siedmykrát sa rodiny z našej
farnosti stretli na Trojgeneračnom plese rodín, ktorý aj tento rok (11.1.2020)
v spolupráci s farnosťou organizovalo
OZ Centrum pre rodinu Košice – JUH.

PORAD

Svojou návštevou nás poctil aj p. starosta Jaroslav Hlinka a p. farár Miroslav
Gira. Príjemná hudba, ladný tanec,
kultúrny program, to všetko vytvorilo neopakovateľnú atmosféru tohto jedinečného plesu. Prvoradým cieľom,
ako každý rok, bolo spojiť tri generácie rodiny. Je úžasné vidieť
deti a rodičov, prípadne aj starých rodičov obliecť sa do spoločenských šiat a spoločne sa
zabaviť pri jednej hudbe na jednom parkete. Tento ročník obohatila svojím kultúrnym programom tanečná skupina G Mini
Dance Team, ktorú so zatajeným dychom sledovali mladí,
ale aj skôr narodení. Skvelý DJ
Daniel vtiahol do tanca každého
a tohtoročný ples sme aj vďaka nemu mohli vyhodnotiť ako
najúspešnejší. Ďakujeme touto
cestou všetkým našim sponzorom a dobrovoľníkom, vďaka
ktorým sa mohol uskutočniť aj
tento ročník.
Roman Nagy

Už čoskoro otvárame
novú predajňu FRESH Plus
na Žriedlovej ulici v Košiciach!

Nenechajte si újsť zľavy
a špeciálne akcie
pri príležistosti otvorenia.
Sledujte náš facebookový proﬁl
a dozviete sa viac

facebook.com/freshobchod
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DVA NOVÉ REKORDY
Komisár a riaditeľ Slovenských rekordov Igor Svitok dňa 27.12.2019
odovzdal Mestskej časti Košice – Juh
Certifikát – najviac športovísk a aktivít
na jednom mieste. Návštevníci nášho
športového areálu majú 45 možností
športovania, k dispozícii je ešte 13 ďalších podporných aktivít, a to na ploche
2,3 ha. Certifikát za tento unikátny rekord prevzal starosta Mestskej časti
Košice – Juh Jaroslav Hlinka tesne pred
odštartovaním 4. ročníka Nonstop 24
hodinového korčuľovania.
Na ľadovej ploche sa tak opäť korčuliari z celých Košíc a blízkeho okolia po-

kúšali o prekonanie rekordov v počte nakorčuľovaných kilometrov a v počte účastníkov na ľade počas 24 hodín. A hoci sa
podujatia zúčastnilo „iba“ 1470 účastníkov, spoločne sa im podarilo vytvoriť
nový slovenský rekord. Jeho hodnota je
8986 km. Svoj vlastný osobný slovenský
rekord zvýšil na 207,552 aj doterajší rekordman David Aghamyan. Spoločne so
spoluorganizátormi sme ocenili aj najlepších korčuliarov. V kategórii Najlepšia korčuliarka získala ocenenie Andrea
Bolnová, ktorá nakorčuľovala 85,57 km.
Mária Magdaléna Lukčová ako prvá
prekonala pôvodný rekord 6043 km.
Najstarší korčuliar Marián Hajdúček a najmladšia korčuliarka Paula predviedli krásne výkony. A samozrejme nesmeli
chýbať mladé hokejové talenty
HK Sršne.
Všetkým ďakujeme za účasť
a blahoželáme ku skvelým výkonom. Tešíme sa na vás opäť aj
v tomto roku.
OKMaŠ

RYBNÍKOV¯ HOKEJOV¯ TURNAJ
Na ľadovej ploche T-Systems Športovo-zábavného areálu na Alejovej 2
v Košiciach sa v sobotu 25.1.2020 stretli nadšenci hokeja, aby si zmerali svoje
sily vo vzájomných zápasoch. I. ročník
rybníkového hokejového turnaja, O pohár
MČ Košice - Juh odštartoval hneď zrána
starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka
a poslanec MČ Košice Juh Pavol Hlinka.
Počas slávnostného otvorenia všetkých
účastníkov privítali a popriali im veľa
športových úspechov. Pred nami bola
nová výzva, nový spôsob hry, iné pravidlá. Zišlo sa 8 družstiev, ktoré si zmerali

svoje sily a schopnosti vo vzájomných
zápasoch. Samotný turnaj mal vysokú
športovú úroveň, nechýbalo nasadenie,
rivalita a predovšetkým túžba po víťazstve. Čo nás veľmi potešilo – celý turnaj
sa niesol vo vysokom tempe, ale doslova to bol gentlemanský hokej. Aj ohlasy
jednotlivých účastníkov boli veľmi dobré
a už sa kuli plány do budúcna. Víťazný
pohár za prvé miesto si odniesli hokejisti
z družstva Caliber. Na druhom mieste
skončili Legionári. Tretie miesto Košice
Pirates. Víťazom srdečne blahoželáme.
Viliam Rác, OKMaŠ

MINI WINTER CLASSIC 2020
Mestská časť Košice Juh v spolupráci s HC Košice už po druhýkrát usporiadali pre svojich priaznivcov Mini winter
classic 2020 na T-Systems Športovo zábavnom areáli na Alejovej ul. Sponzorom
tejto akcie bol Ford Szilcar, ktorému patrí
naša vďaka. Na ľadovej ploche si pod holým nebom tentokrát skrížili hokejky hráči
HC Košice s výberom Hviezd Juhu. Príležitosť predviesť svoje hokejové zručnosti
v drese Oceliarov dostala osemčlenná
skupina mladých hokejistov, ktorú doplnila dvojica útočníkov, majstri Slovenska
z roku 2009, Marcel Šimurda a Juraj Faith. Trénerskú taktovku prebral dlhoročný
PR Manažér HC Košice Vojtech Petty,
ktorý od začiatku zápasu nešetril aktivitou
a svojmu mužstvu stanovil jasnú taktiku.
Asistenta mu tentokrát robil Jiří Šolc.
Hviezdy Juhu pod vedením trénera
Vladimíra Šandrika vsadili na skúsenosť
a osobnosti, ako Ladislav Nagy a Rastislav Staňa, obaja majstri sveta z Göteborgu a bronzoví z majstrovstiev sveta z roku
2003. Ladislav Nagy toho počas svojej
aktívnej hokejovej kariéry stihol naozaj
veľa. Pôsobenie v zámorí, KHL, Švédsku
Fínsku, slovenskej extralige, no ako sám
po zápase priznal, pod holým nebom si
odkrútil svoju premiéru: „Hralo sa mi

výborne, vydarená akcia, prvýkrát som
hral na otvorenom štadióne. Bol som
prekvapený z ľadu, veľmi dobre sa korčuľovalo, pekná akcia. Prišli sme sa zabaviť, zišli sme sa vynikajúca partia,“
pochvaľoval si skvelý nápad organizátora
aj košického klubu.
„Takáto atmosféra mi pripomína detstvo, bolo výborné počasie, ja si takýto
zápas stále užijem,“ reagoval po zápase
Rastislav Staňa, ktorý si svoj návrat medzi tri žrde už predstaviť nevie. Ako to už
na hokejových exhibíciách býva zvykom,
brankári lovili puk zo svojej siete oveľa
častejšie, ako v bežných zápasoch. Vo
štvrtkovom meraní síl boli muži v maskách prekonaní až dvanásťkrát. Duel sa
nakoniec skončil víťazstvom Južanov,
ktorí po vyrovnanom priebehu zdolal
mužstvo HC Košice 7:5. Na vydarenej akcii nechýbali ani sprievodné udalosti, tentokrát si svoju presnosť vyskúšali brankári
oboch mužstiev, nájazdy hráčov. Chýbať
nesmela ani pozápasová autogramiáda,
a tak si fanúšikovia okrem príjemne stráveného večera odniesli domov aj cenné
suveníry v podobe podpisov zúčastnených hráčov. Všetci sme sa lúčili slovami
o rok dovidenia!
Viliam Rác, OKMaŠ a HC KE Media Team

PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici pripravil pre svojich návštevníkov v sezóne 2020 novinku. Je ňou možnosť zakúpenia permanentky v hodnote 5 a 10 Eur
na využitie väčšiny atrakcií v celom areáli. Doteraz bolo potrebné uhradiť každú
atrakciu pri pokladni, čo bolo časovo náročné a zaťažujúce ako pre rodičov, tak aj
pre pokladňu. Permanentky sú navyše platné celú sezónu a sú prenosné (tí starší si
určite pamätajú, ako fungovali „štikacie permanentky“ na lyžiarskych svahoch). Tí,
ktorí si permanentku kúpia, získajú aj body, a teda služby, navyše. Permanentky si
zakúpite priamo pri vstupe do areálu. Prajeme vám veľa radosti a krásnych zážitkov
v našom areáli na Alejovej ulici.
Radovan Sušila,
predseda komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy

INZERCIA
V JUÎANE
Ponúkame vám možnosť zverejnenia plošnej a riadkovej
inzercie v našom Informačnom
spravodaji Južan, ktorý je určený obyvateľom Mestskej časti
Košice-Juh a je doručovaný do
bytových a rodinných domov
v mestskej časti.

Plošná inzercia:
Rozsah
Cena inzercie
1 strana (A4)
180 €
3/4 strana
135 €
1/2 strany (A5)
90 €
1/4 strany
45 €
1/8 strany
22,50 €
Riadková inzercia: 0,18 € za jedno slovo.
Redakcia IS Južan
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