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Ď A K U J E M ! 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi vyjadriť 
poďakovanie všetkým voličom, ktorí ste 
prišli v sobotu 15.11.2014 voliť a dali hlas 
svojim kandidátom. Teší ma zvýšený záujem 
o voľby v našej obci, účasť 67 % oprávnených 
voličov svedčí o vašom záujme o veci verejné 
a dianie v našej obci. 

Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma podporili, dali mi hlas 
a tým mi vyjadrili dôveru. Ubezpečujem Vás, že som tu pre Vás. 
Chcem byť starostkou pre všetkých občanov, bez ohľadu na to, či mi 
dali svoje hlasy. Chcem byť starostkou, na ktorú sa môžete plne spo-
ľahnúť. Chcem Vás ubezpečiť, že moje úsilie v tejto neľahkej práci 
bude smerovať pre ďalší rozvoj a napredovanie Košickej Polianky. 
Som presvedčená, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení 
na svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v pro-
spech ľudí. Verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele 
a predsavzatia. 

Svoju vďaku chcem vyjadriť aj všetkým kandidátom na poslancov 
obecného zastupiteľstva, ktorí nezískali potrebný počet hlasov, ale svo-
jím záujmom a iniciatívou prispeli k výsledku volieb v našej obci. 

 Mgr. Marta Petrilová
 starostka obce

AKO SME 
VOLILI

V čase konania komunálnych volieb v roku 
2014 mala Košická Polianka 805 voličov, čiže 
obyvateľov s vekom 18 rokov a viac až po našu 
najstaršiu občianku, čoskoro 101-ročnú Máriu 
Horňákovú. Právo voliť hlavu obce a poslan-
cov obecného zastupiteľstvay využilo 532 vo-
ličov (67 %), nevolilo 273 občanov (33 %).

AKÉ BOLI V ÝSLEDKY ?

Na funkciu starostu obce boli v septembri 
zaregistrovaní traja kandidáti vo veku 26, 47 
a 59 rokov. Podľa abecedy (a zhodou okol-
ností aj podľa veku) to boli: Ing. Marek Čigaš, 
Mgr. Marta Petrilová a František Smrčo. Ich 
mená boli uvedené na hlasovacom lístku, 
ale zakrúžkovať sme mohli len poradové 
čísla dvoch z nich. Najmladší kandidát sa 
v zákonom stanovenej lehote pred voľbami 
kandidatúry vzdal. Mali sme teda možnosť 
potvrdiť doterajší stav alebo voliť zmenu. 
Doterajší stav bol odmietnutý. Prvýkrát 
v histórii Košickej Polianky bola za hlavu obce 
zvolená žena. Mgr. Marte Petrilovej vyjadrilo 
podporu 343 voličov (65 %), Františka Smrča 
chcelo mať naďalej vo vedení obce 187 voli-
čov (35 %). Za zmenu boli takmer dve tretiny 
zúčastnených voličov. 

Pri volebnej urne p. Marta Horváthová
Foto: Ing. Marcela Kundráthová

Pokračovanie na str. 3
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OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

obce Košická Polianka 
pre obdobie rokov 2015–2018

Jozef Košč 
(č. d. 219), 24-ročný študent 
na Univerzite veterinárske-
ho lekárstva a farmácie v Ko-
šiciach, poslucháč odboru 
farmácia, prvoposlanec, 
nezávislý

Mgr. Karol Dzugas 
(č. d. 79), 57-ročný štátny za-
mestnanec – odborný radca 
na Okresnom úrade Košice-
-okolie, odbore krízového 
riadenia, poslanec v rokoch 
1990 – 1994 a v rokoch 2010 
– 2014, nezávislý 

Ing. Radko Boda 
č. d. 267), 36-ročný štátny 
zamestnanec, odborný rad-
ca – inšpektor Slovenskej 
obchodnej inšpekcie, prvo-
poslanec, SMER SD 

Adriana Behúnová 
(č. d. 108), 39-ročná, štátna 
zamestnankyňa, pracovníč-
ka Okresného súdu Košice I, 
prvoposlankyňa, SMER SD

 
Miroslav Domonkoš 
(č.  d. 219) 46-ročný, sa-
mostatne zárobkovo činná 
osoba v oblasti osobnej au-
tobusovej dopravy, prvopo-
slanec, SMER SD

Róbert Papáč
(č. d. 253), 39-ročný kuchár, 
Maják, n. o., Sady nad Tory-
sou – Zdoba, prvoposlanec, 
NOVA

Patrik Sudzina 
(č. d. 4), 39-ročný majiteľ 
a konateľ s.r.o. podnikajúcej 
v oblasti stavebnej činnosti, 
prenájmu stavebnej mechani-
zácie a nakladania s odpadmi, 
poslanec v rokoch 2010–2014, 
SDKÚ-DS

OŽ I V E N Ý  Ž I VO T
Po päťdesiatich mesiacoch dostá-
vate do svojich domácností ŽIVOT 
KOŠICKEJ POLIANKY (ŽKP). 
Predchádzajúce číslo vyšlo totiž 
v novembri 2010 ako posledné číslo 
27. ročníka. Odvtedy uplynulo dlhých 
50 mesiacov, počas ktorých sme boli 
bez nášho „ŽIVOTA“, ako sme mu 
„familiárne“ hovorili. Sprevádzal nás 
počas troch desaťročí od roku 1982 
do konca prvého desaťročia tohto 
storočia. Dokumentoval dianie v na-
šej obci vo všetkých oblastiach života 
od hospodárstva až po telovýchovu. 
Pomáhal organizovať podujatia v ob-
lasti kultúry, spoločenského života 

a športu. Prinášal výsledky našich futbalistov, aktivity turistov, obecnej 
knižnice, program kina, život základnej i materskej školy. Sprvoti len textom 
a ilustráciami Františka Mrázka (1962) pri cyklostylovom rozmnožovaní, 
neskôr aj čiernobielymi fotografiami. V spomenutom roku 2010 vyšiel už fa-
rebne. ŽIVOT bol počas dlhých rokov naším informátorom smerom dovnútra 
obce k jej obyvateľstvu, ale súčasne bol propagátorom našej obce navonok. 
Neustrnul vo svojej forme na počiatočnej úrovni, ale vypracoval sa na ozajstné 
obecné noviny. V dvadsiatom piatom roku „jeho veku“ sa mu v celoslovenskej 
súťaži MIESTNE NOVINY dostalo vysokého ocenenia.

Týmto vydaním ŽKP otvárame jeho 28. ročník. Pre vedenie obce v rokoch 
2010–2014 bol ŽKP za hranicou záujmu. Štyri roky skončeného volebného 
obdobia vošli do histórie obce ako obdobie bez ŽKP. Zmeškané sa dá len ťaž-
ko dobehnúť. Ale pousilujeme sa o to. Demografické údaje (o obyvateľstve) 
publikujeme súhrne za štyri roky už v tomto čísle. A vraciame sa aj k starším 
voľbám, lebo ich bolo v uplynulých rokoch dosť a nič nemáme takto zachytené.

Vážení Poliančania, milí čitatelia, 
chcem vás za súčasnú obecnú samosprávu i za seba ubezpečiť, že ŽKP 

bude spoľahlivým a verným sprostredkovateľom pravdivých informácií medzi 
vedením obce a vami všetkými. Nájdete v ňom priebežne prijímané uznesenia, 
všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce a všetky dôležité kroky a zámery 
vedenia obce, aktivity komisií obecného zastupiteľstva. ŽKP bude v pravidelnej 
rubrike „Čo sa nám nepáči“ poukazovať slovom i obrazom na negatívne javy 
vôkol nás, aby sme ich odstránili a dosiahli nápravu. Čo je verejné – nemôže 
byť tajné. A nič verejné negatívne nemôže byť zametené pod koberec len preto, 
že je to negatívne. 

Poprajme teda nášmu ŽIVOTU mnoho zdaru a životaschopnosti, aby 
nám všetkým dobre slúžil a posúval našu obec dopredu. Súčasne vám ďakujem 
za dôveru, ktorú ste dali mne i ostatným zvoleným kandidátom k tomu, aby 
sme sa stali vašimi predstaviteľmi v najbližších rokoch a mohli sa podieľať 
na konsolidácii a rozvoji našej obce.
              Mgr. Karol Dzugas 
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(Pokrač. na str. 4)

V čísle:

Voľby do Národnej rady SR a referendum 2010

Zapísaných voličov: 775  100 %

Počet zúčastnených: 450 58 %

Poradie podľa strán Počet hlasov  % (zaokr.)

 1. SMER-SD 180 40,0
 2. KDH  52 11,6
 3. SaS 51 11,3
 4. SDKÚ-DS 44 9,8 
 5. Most – Híd 32 7,1
 6. SDĽ 27 6,0  
 7. SNS 22 4,9 
 8. ĽS HZDS 11 2,4 
 9. Paliho Kapurková 7 1,6
 10. Európska demokratická strana 4  0,9

V tomto článku si pre naše poznanie a zadokumen-
tovanie povedzme výsledky volieb v našej obci 12.júna 
2010. U nás zvíťazil SMER-SD so 40 % hlasov a jeho 
dovtedajší koaliční partneri získali podprahových 4,9 % 
(SNS) a 2,4 % (HZDS). 

Výsledky  volieb  do  NR  SR  v  okrsku  Košická 
Polianka:

Prieskumy názorov voličov pred júnovými parlamentnými voľbami na umiestnenie politických strán sa 
rôznili. Zhodovali sa len v tom, že víťazom volieb s najväčším ziskom hlasov bude SMER-SD. Na ostatné si 
bolo treba počkať. A prekvapenia sa diali: do parlamentu sa nedostalo niekedy silné Mečiarovo HZDS a ná-
rodniari (SNS) to stihli „s odretými ušami“. To všetko v prospech nových strán – Sulíkovej SaS a Bugárovmu 
MOST-HÍD-u. To všetko už vieme, poznáme aj zloženie novej koalície, aj postavenie víťaza volieb, ktorému sa 
nepodarilo získať koaličný potenciál a zostaviť vládu.

Strany na ďalších miestach získali len po dvoch 
alebo jednom hlase. Tri strany nezískali v Košickej 
Polianke  žiadny  hlas  (Strana  rómskej  koalície, 
Strana  maďarskej  koalície  a  Nová  demokracia). 
Referenda sa zúčastnilo 177 oprávnených hlasovať 
(22,8 %), preto referendum nebolo platné

PRED VODOU NEUJDEŠ
Oheň a voda sú živly, ktoré sú pre život 

nevyhnutné. Ak nie sú pod kontrolou – to 
je potom pohroma !

Voda ako živel, ktorá je mocnejšia než 
snaha  ľudí  mať  ju  pod  kontrolou,  nám 
ukázala „svoje ramená“ na prelome mája 
a júna t. r. Dlhotrvajúce dažde spôsobili 
postupné zdvihnutie sa hladiny v Toryse 
na  rekordnú  výšku  v  doterajšej  histórii. 
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Pre voľby poslancov obecného zastupiteľ-
stva zaregistrovala miestna volebná komisia 
23 kandidátov. Počet poslaneckých miest 
zostal nezmenený, t. j. 7. Kandidovali ako ne-
závislí (dvaja), za SMER-SD (siedmi), za SDKÚ 
DS (traja), za mladú stranu NOVA (štyria), 
za mladučkú SIEŤ (jeden) za tradičnú SNS 
(jeden), za SaS (jeden), za konzervatívne KDH 
(jeden), za 7 statočných – regionálnu stranu 
Slovenska (tiež jeden) a za JEDNOTU – Ľudovú 
stranu Slovenska (dvaja kandidáti).

Poslancami 7-členného obecného zastupi-
teľstva sa stali kandidáti, ktorí sa umiestnili 
na 1. až 7. mieste s počtom hlasov: 

 1. Jozef Košč  312
 2. Mgr. Karol Dzugas  278
 3. Ing. Radko Boda  241
 4. Adriana Behúnová 235
 5. Miroslav Domonkoš 179
 6. Róbert Papáč 145
 7. Patrik Sudzina 141

Pri voľbe poslancov sa ešte väčšmi preu-
kázala vôľa voličov po zmene doterajšieho 
vedenia obce a charakteru obecnej samo-
správy. Do zastupiteľstva bol zvolený len 
jeden z doterajších poslancov podporujúci 
doterajšiu „hlavu obce“, pričom bol zvolený 
až ako siedmy v poradí. Náhradníkmi na zostá-
vajúcich miestach 8–23 sú (s počtom hlasov 
v zátvorke): 8. Štefan Tribula (138), 9. Jaroslav 
Jaško (135), 10. Ing. František Kondáš (128), 
11. Ing. Marián Kundráth (113), 12. Martin 
Mrázko (111), 13. Ing. Michal Kuročka (107), 
14. Ladislav Juhás (106), 15. Cyril Mrasko 
(99), 16. Ing. Miloš Hudák (98), 17. Vladimír 
Cako (89), 18. Lukáš Tomko (84), 19. Miro-

AKO SME VOLILI
slav Bodnár (78), 20. Slávka Verebová (71), 
21. Lukáš Sliacky (57), 22. Marek Šimco (53) 
a na 23. mieste Ing. Ingrid Petrová (34). 

AKO TO BOLO 
V ROKU 2010 ? 

Určite viacerých z vás zaujme pripomenu-
tie si výsledkov komunálnych volieb spred 
štyroch rokov. V obecnom rozhlase boli 
po voľbách vyhlásené, aj zverejnené v úradnej 
tabuli, ale takto zverejnené nie. Preto ich pre 
obecné zadokumentovanie a vašu čitateľskú 
zaujímavosť dnes kompletne uvádzame 
s dosiahnutým poradím a počtom hlasov 
v zátvorke.

Voľby starostu obce: 1. František Smrčo 
(348), 2. Mgr. Karol Dzugas (167), 3. Ing. Ma-
rián Kundráth (30), 4. Ing. Rudolf Lengeň (18).

Voľby poslancov: 1. Štefan Tribula (299), 
2. Ladislav Mrázko (289), 3. Bc. Marek Či-
gáš (253), 4. Ing. Ladislav Smaržík (246), 
5. Mgr. Karol Dzugas (188), 6. Patrik Sudzina 
(180), 7. Bc. Marta Petrilová (171). Na zostá-
vajúcich 9 miestach bolo poradie: Ing. Miloš 
Hudák (168), Ing. František Kondáš, Marta 
Lengyelová (obaja po 167), Jozef Košč (151), 
Bc. Vladimír Čigaš (150), Peter Tóth (140), 
Ing. Jana Hrabkovská (118), Mária Čisláková 
(107), Ing. Rudolf Lengeň (99). V roku 2010 
sa uchádzalo o post poslanca 16 kandidátov, 
v roku 2014 až 23 kandidátov.

Komunálnych volieb sa v roku 2010 zú-
častnilo 578 voličov z vtedajšieho počtu 
oprávnených voliť 791. To znamenalo účasť 
73,1 %. Bola to o trochu vyššia účasť, ako 
v súčasných voľbách, lebo pri tohtoročných sa 
zúčastnilo 553 voličov z 826, čo predstavuje 
účasť vo výške 66,9 %.  (kdz) 

Vo volebnej kampani predchádzajúcich 
komunálnych volieb boli voliči obce oboz-
namovaní so zámermi, ktoré ponúkal ako 
lepšiu alternatívu oproti práci a volebnému 
programu vtedajšieho starostu Karola Dzu-
gasa kandidát na starostu obce František 
Smrčo. Nebol to zle zostavený program. Skôr 
naopak. Posúďte sami, tu je doslovný prepis: 

1. Mám predstavu ešte viac priblížiť Obec-
ný úrad k občanom. Zistiť požiadavky obča-
nov, podľa toho prispôsobiť úradné hodiny 
a zabezpečiť poradenstvo právne i odborné.

2. Zásadne zmeniť program zasadnutí 
obecného zastupiteľstva so známymi termínmi 
na celý rok, aby si občania mohli naplánovať 
účasť na nich. Podľa schopností jednotlivých 
poslancov vytvoriť komisie, do ktorých budú 
prizývaní nezávislí odborníci z verejnosti a ak-
tívni občania s dobrými nápadmi. Potrebujeme 
názory aj starších a skúsenejších občanov. 
Mojou prioritou bude: Iný názor nesmie byť 
dôvodom na nepriateľstvo ! Vysvetľovaním je 
potrebné hľadať kompromis.

3. Jednotlivé časti obce si vytvoria pro gramy 
súrnych potrieb, ktoré budeme riešiť spolu.

4. Vytvorím aktívne prostredie na spolu-
prácu s podnikateľmi, čo využijem na podporu 
sociálnych potrieb najmä starších občanov, ale 
aj tých, čo sociálnu pomoc potrebujú. Taktiež 
na vzájomnú spoluprácu s cirkvou, základnou 
školou a materskou školou.

5. Naďalej vylepšovať čas spojov v auto bu
sovej doprave podľa potrieb väčšiny cestujúcich.

6. Prehodnotím možnosti zlepšenia čistoty 
v obci aj mimo nej.

7. V spolupráci s odborníkmi zabezpečím 
možnosti čerpania eurofondov aj iných zdrojov 
(granty) na opravu budov, ktoré to potrebujú.

8. Zabezpečím podmienky rozvoja každého 
športu, o ktoré bude v obci záujem. Pre deti, 
mládež i seniorov.

9. V spolupráci s odborníkmi budem hľadať 
možnosti urýchlenia výstavby kanalizácie 
a vodovodu.

10. Na základe názorov občanov prehod-
notíme stavebné obvody pre individuálnu 
bytovú výstavbu.

11. Zefektívnenie využívania kultúrneho 
domu.

12. Zníženie miestnych poplatkov pre dô-
chodcov.

FS

S odpočtom plnenia tohto volebného 
programu sme sa v čase predvolebnej kam-
pane pred 15. novembrom 2014 nestretli. 
Jeho vyhodnotenie sa objavilo na interneto-
vej sociálnej sieti Facebook. Zhodnotiť mieru 
plnenia jednotlivých 12 bodov si môže urobiť 
každý sám. Volebný program pre históriu 
publikujeme, lebo v ŽKP nebol zverejnený 
(keďže počas 4 rokov nevychádzal) a je to vec 
verejná; vyhodnotenie prislúcha jeho auto-
rovi alebo individuálne každému z nás. Preto 
to ponechávame na vás, čitateľoch samot-
ných. A verme, že o necelé 4 roky budeme v  
ŽKP môcť publikovať zhodnotenie volebného 
programu  súčasnej starostky obce.

KDz

VOLEBNÝ PROGRAM 
2010–2014

Pokračovanie zo str. 1

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo otvoril 
a do sľubu starostky obce viedol poslanec Ing. La-
dislav Smaržík.  Bol jej prvým gratulantom

Foto: Vlado Mucha
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VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE

• výstavba kanalizácie a vodovodu 
• aktualizácia a schválenie dokumentu „Zme-

ny a doplnky Územného plánu obce Košická 
Polianka“

• podpora IBV (individuálnej bytovej výstavby)
• výstavba bytového domu pre mladé rodiny
• vybudovanie chodníkov a oplotenia cintorí-

na, pravidelná údržba cintorína a postupná 
rekonštrukcia Domu nádeje

• pravidelné čistenie potoka Margita a odvod-
ňovacích kanálov

• aktívna spolupráca s okolitými obcami 
v rámci mikroregiónov Hornád a Torysa 
a prezentovanie Košickej Polianky v mikro-
regióne Hornád

DOPRAVA

• postupná rekonštrukcia miestnych komu-
nikácií

• zabezpečenie prehodnotenia dopravného 
značenia v obci dopravným analytikom, 
zabezpečenie dodržiavania dopravných 
predpisov v obci za účelom zvýšenia bez-
pečnosti obyvateľov

• pravidelná údržba cestných komunikácií 
v zimnom období

• pomenovanie ulíc v obci a ich označenie 
názvoslovnými tabuľami 

• pravidelná údržba okolia ciest v okolí obce 
• oprava poškodeného zábradlia na moste 

cez rieku Torysa

OBCHOD A SLUŽBY

• úprava a prehodnotenie stanovíšť separo-
vaného odpadu

• pravidelné zabezpečenie kontajnerov 
na objemný odpad (jar, jeseň) 

• pravidelná zimná údržba a odpratávanie 
snehu v intraviláne obce 

• výsadba zelene, rekultivácia zanedbaných 
plôch

ŠKOLSTVO 

• zvýšenie kapacity MŠ
• podpora mimoškolských aktivít a súťaží 
• pravidelná údržba multifunkčného ihriska 

a detských ihrísk v obci

ŠPORT, KULTÚRA, VOĽNOČASOVÉ 
AKTIVITY

• obnovenie futbalu
• podpora mládeže v športových aktivitách, 

rozvoj zručností mladých hasičov DHZ, 
zriadenie klubu mladých hasičov

• modernizácia obecnej knižnice

• zriadenie klubu pre mamičky s malými 
deťmi, ktoré ešte nenavštevujú MŠ

• zriadenie klubu seniorov za účelom ich 
kultúrno-spoločenského vyžitia v spolupráci 
s občianskymi združeniami

• podpora Klubu slovenských turistov a jeho 
aktivít pre širokú verejnosť

• zvýšenie počtu kultúrno-spoločenských 
podujatí, zavedenie tradície osláv Dňa obce 
návrat k tradíciám (majálesy, jarmok, plesy, 
súťaže pre celé rodiny)

• vydávanie periodika Život Košickej Polianky 

PODPORA ZAMESTNANOSTI 

• pokračovanie v aktivačných prácach pre 
dlhodobo nezamestnaných 

• využitie potenciálu šikovných remeselníkov 
(stolári, klampiari, tesári, elektrikári, murári 
atď.) pri svojpomocných prácach, zabezpe-
čiť pre nich prácu 

INFORMOVANOSŤ A ZAVEDENIE 
OTVORENEJ SAMOSPRÁVY

• aspoň raz ročne uskutočniť verejné zhro-
maždenie občanov obce a informovať ich 
a dianí a hospodárení obce, aktívne zapájať 
všetkých občanov do verejného života 

• aktualizovať webovú stránku obce a zverej-
ňovať všetky aktuálne informácie z obce, 
nie len tie, ktoré sú povinné zo zákona

• pravidelne aktualizovať propagačné skrinky 
v obci informáciami pre občanov

MP
* * *

O ČOM BOLO OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 4.12.2014

• Všetci prítomní poslanci (M. Čigáš, L. Mráz-
ko, M. Petrilová, L. Smaržík, P. Sudzina 
a Š. Tribula) schválili predložené rozpočtové 
opatrenia ZŠ a obce.

• Poslanci M. Čigaš, L. Mrázko, P. Sudzina 
a Š. Tribula zobrali na vedomie správu 
Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) 
o viacerých porušeniach pri projekte proti-
povodňových opatrení v obci; NKÚ konšta-
toval viaceré porušenia zákona o verejnom 
obstarávaní, stavebného zákona a zákona 
o finančnej kontrole (poslanci M. Petrilová 
a L. Smaržík hlasovali proti, poslanec K. Dzu-
gas nebol prítomný z pracovných dôvodov).

• Poslanci M. Čigáš, L. Mrázko, P. Sudzina 
a Š. Tribula schválili zvýšenie platu staros-
tu obce Františka Smrča o 70 % z 1 360 € 
na 2 312 € s odôvodnením, že si to zaslúži 
za to, čo sa v obci urobilo.   JK

V ÝSLEDK Y 
PARLA MENTN ÝCH 

VOLIEB 2012

V roku 2012 sa na Slovensku po páde pravi-
covej vlády Ivety Radičovej uskutočnili pred-
časné parlamentné voľby. Bolo to v polovici 
riadneho volebného obdobia. Príčinou pádu 
vlády boli rozpory medzi koaličnými partner-
mi vo vtedajšej vláde. Tvorilo ju 5 strán: SDKÚ, 
KDH, SaS, OĽANO, MOST-HÍD. 

Počet všetkých voličov obce Košická Polian-
ka bol v deň volieb 787. Volieb sa zúčastnilo 
454 občanov obce, čo predstavovalo účasť 
57,7 %. Poradie strán podľa počtu hlasov 
v našej obci: 

1. SMER-SD 212 46,7 %

2. KDH 50 11 %

3. OĽaNO 41 9 % 

4. Náš kraj 23 5 % 

5. SDKÚ DS 21 4,6 %

6. SNS 18 4 %

7. SaS 15 3,3 % 

8. SSS 
Nory Mojsejovej

13 2,9 %

9.  99% 7 1,5 %

10. SŽS 6 1,3 %

SRÚnS 6 1,3 % 

11. MOST-HÍD 5 1,1 %

12. Obyčajní ľudia 4 0,9 %

Najviac preferenčných hlasov mali v našej 
obci kandidáti strany SMER-SD. 

VOLEBNÝ PROGRAM 
2015–2018

Podpis sľubu starostky obce do pamätnej knihy. 
Foto: Vlado Mucha
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
       informuje

Malo sa uskutočniť do 30 dní od uskutočne-
nia volieb, čiže najneskôr 15.12.2014, a mal 
ho zvolať a organizačne pripraviť starosta 
obce. V 106 obciach okresu Košice – okolie 
tomu tak bolo, v šiestich nie. Košická Polianka 
patrí k tým šiestim. Zákon na takéto prípady, 
keď starosta ustanovujúce zasadnutie nezvo-
lá, obsahuje ustanovenie o tom, že v takom 
prípade sa ustanovujúce zastupiteľstvo usku-
toční v tridsiaty pracovný deň od volieb. Tým 
dňom bol druhý január 2015. Zasadnutie sa 
uskutočnilo v slávnostne pripravenej sále KD 
za účasti asi sedem desiatok obyvateľov obce. 

Po odznení štátnej hymny SR a otvorení 
zasadnutia privítal všetkých prítomných 
Ing.  Ladislav Smaržík, ktorý viedol usta-
novujúce zastupiteľstvo. Určil zapisovateľku 
zápisnice ustanovujúceho zastupiteľstva 
p.  Adrianu Behúnovú a overovateľov zá-
pisnice Mgr. Karola Dzugasa a Miroslava 
Domonkoša. Po oznámení výsledkov volieb, 
zložila zákonom predpísaný sľub novozvo-
lená starostka obce. Prevzala insígnie obce 
a ujala sa vedenia ustanovujúceho zasadnu-
tia. Po vykonaní sľubu poslancov, obdŕžali 
všetci poslanci osvedčenie o zvolení do funkcie 
poslanca obecného zastupiteľstva. Starostka 
obce Mgr. Marta Petrilová predniesla sláv-
nostný príhovor.

Obecné zastupiteľstvo odhlasovalo spôsob 
hlasovania poslancov obecného zastupiteľ-
stva - verejne zdvihnutím ruky. Mgr. Karol 
Dzugas bol poverený za poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvo-
lávať a viesť zasadnutia obecného zastupi-
teľstva v zákonom stanovených prípadoch. 
Poslanec Jozef Košč predniesol návrh na zria-
denie komisií pri  obecnom zastupiteľstve, 
určenie náplne ich práce a voľbu ich predsedov. 

Ide o komisie: 
* komisia finančná, pre rozpočet a správu 

majetku obce s predsedom Ing. Radkom 
Bodom, 

* komisia výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia s predsedom Mi-
roslavom Domonkošom, 

* komisia kultúry a redakčná rada časopisu 
Život Košickej Polianky s predsedom 
Mgr. Karolom Dzugasom, 

* komisia športu, mládeže, vzdelávania 
a spoluprácu s organizáciami v obci, ktorú 
povedie Jozef Košč, 

* komisia sociálna, zdravotná a bytová, 
ktorej bude predsedať Adriana Behúnová, 

* komisia verejného poriadku a riešenia 
priestupkov s predsedom Róbertom Papáčom

* komisia pre ochranu verejného záujmu 
pri  výkone funkcií verejných funkcio-
nárov s predsedom Patrikom Sudzinom 
(SDKÚ-DS), členmi komisie sú Karol 
Dzugas (nezávislý), Adriana Behúnová 
(SMER SD) a Róbert Papáč (NOVA). 

Za sobášiacich boli schválení: Mgr. Marta 
Petrilová, Mgr. Karol Dzugas a Ing. Radko Boda. 

Ing. Radko Boda predniesol na preroko-
vanie návrh o určení platu starostky obce 
s dôvodovou správou a následne obecné za-
stupiteľstvo určilo plat starostky roku 2015 
v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 
1.632,00 €. Za zástupcu starostky obce bol 
starostkou určený poslanec Ing. Radko Boda. 
Rozsah zastupovania mu vymedzí starostka 
obce písomným dokumentom.

V ďalšej časti zasadnutia obecné zastu-
piteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi 
obce vypracovať správu o hospodárení obce 
za rok 2013 v termíne do 31. januára a sprá-
vu o hospodárení obce za rok 2014 do 28. feb-
ruára 2015. Súčasne bolo uložené vykonať 
audit nezávislým audítorom za obdobie 2013 
a 2014. Jeho cieľom je overiť hospodárenie obce 
Košická Polianka za uvedené roky. 

Šiestimi hlasmi oproti jednému bolo zrušené 
uznesenie obecného zastupiteľstva zo 4. de-
cembra 2014 schválené štyrmi hlasmi sta-
rého obecného zastupiteľstva o zvýšení platu 
starostu o 70 %.

Rovnakým spôsobom bolo zrušené uzne-
senie obecného zastupiteľstva roku 2012 
o paušálnej náhrade cestovného starostovi 
obce vo výške 160 € mesačne. Táto čiastka 
mu bola mesačne vyplácaná bez ohľadu na 
to, či cestoval do  Košíc služobne alebo súk-
romne (služobné cesty sa majú uskutočňovať 
prostredníctvom vyúčtovania v cestovných 
príkazoch s uvedením každej služobnej cesty 
s náhradami cestovného a stravného, ktoré 
ustanovuje zákon o cestovných náhradách). 

František Smrčo sa na ustanovujúce za-
sadnutie nedostavil a ani v ten deň v dobe 
do  začatia zasadnutia funkciu starostu 
neodovzdal. Tento veľmi nezvyčajný a ne-
štandardný stav riešilo novozvolené obecné 
zastupiteľstvo prijatím uznesenia rovnako 
neštandardného obsahu, ktorým vyzvalo 
bývalého starostu obce Františka Smrča, aby 
sa po skončení ustanovujúceho zasadnutia 
dostavil na obecný úrad odovzdať funkciu sta-
rostu obce dokumentáciu a ostatné náležitostí 
obce. Uznesenie zostalo nesplnené. 

Pre zúčastnených bolo na záver pripravené 
malé občerstvenie. Starostka obce sa s poslan-
cami a pracovníčkami obce po doručení kľúčov 
od kancelárie starostu a jednej pracovníčky 
obce odobrali prevziať kanceláriu starostu 
obce a písomnosti v nej. O stave dokumentácie, 
majetku a aktív obce vás budeme informovať 
v ďalšom vydaní ŽKP a dovtedy aj inými 
informačnými prostriedkami obce.  (kdz) 

Z USTA NOV U J ÚCEHO Z ASA DN U TI A

Mgr. Marta Petrilová pri skladaní sľubu 
starostky obce

Foto: Vlado Mucha
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NA MARGO POVOLEBNÉHO 
DIANIA

Prechod zo skončeného do tohto voleb-
ného obdobia nebol v našej obci plynulým 
a bezproblémovým, ako po komunálnych 
voľbách kedykoľvek predtým. Práve na-
opak. Odovzdanie funkcie starostu obce, 
súvisiacej agendy starostu, majetku a aktív 
obce bolo, žiaľ, poznamenané prieťahmi 
a nesúčinnosťou dosluhujúceho starostu. 
Navyše bolo sprevádzané úkonmi smerujú-
cimi k sťaženiu až znefunkčneniu činnosti 
novej zvolenej obecnej samosprávy obce. 
Nemožno ináč hodnotiť odpredanie note-
booku (počítača) starostu obce pracovníčke 
obecného úradu (jeho prednostke), ktorá 
pracovný pomer ukončila k 31.12.2014. 
Komplikácie prinieslo aj neoprávnené 
nadmerné čerpanie mzdových finančných 
prostriedkov obce. Neoprávnené preto, lebo 
neboli podložené súhlasnými uzneseniami 
obecného zastupiteľstva. Mnoho neuhrade-
ných faktúr a   „prievan v obecnej kase“ je 
poriadnym sústom pre novozvolené vedenie 
obce. Šesťsto eur postačí akurát tak na úhradu 
polovice zo septembrovej faktúry KOSIT-u  
za odvoz a likvidáciu odpadu. 

Neradno spomínať incident, ku ktorému 
došlo medzi „starou“ a „novou hlavou“ 
obce po riadnom, 30-dňovom termíne 
na  uskutočnenie ustanovujúceho obecného 
zastupiteľstva. Malo byť zvolané do 30 dní 
od uskutočnenia volieb. Novozvolená staros-
tka obce a poslanci obecného zastupiteľstva 
sa však nemohli ujať vedenia obce do polo-
vice decembra, ako to ukladá zákon, ale až 
v náhradnom termíne – v 30. pracovný deň 
od volieb. Tým dňom bol 2. január 2015. 
Takéto oneskorené zloženie sľubu nových 
predstaviteľov obce sa uskutočnilo len asi 
v 6 obciach okresu. Košická Polianka, žiaľ, 
k nim patrí. Mediálnu publicitu v  tejto 
súvislosti v celoslovenských televíziách 
a regionálnej tlači by si väčšina z nás radšej 
odpustila.

Život však pokračuje ďalej. Zostáva ve-
riť, že sa novej starostke obce v súčinnosti 
s poslancami a hlavným kontrolórom obce 
podarí tento nepriaznivý stav čoskoro 
prekonať a že si obec bude môcť plniť svoje 
funkcie voči obyvateľom. Pozitívnymi ak-
tivitami a výsledkami sa budeme spoločne 
usilovať o napravenie negatívneho obrazu, 
ktorý má naša obec v širokej verejnosti. 

    ŽKP 

ČO SA NÁ M
 N E PÁČIUZNESEN I A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Košická Polianka zo dňa 8.1.2015

Obecné zastupiteľstvo 
u r č u j e 

hlavnému kontrolórovi obce Košická Polianka konať vo veci prevodu sumy 579 € 
z rezervného fondu vedeného vo VÚB na bežný účet obce vedený v SLSP dňa 
01.12.2014, nakoľko finančné prostriedky z rezervného fondu môže obec použiť 
iba na kapitálové výdavky a nie na mzdové výdavky,

ž i a d a 
Františka Smrča o vrátenie notebooku Lenovo V560 bez inventarizačného čísla, 
ktorý protiprávne odpredal pracovníčke obce Mgr. Zuzane Horňákovej v cene 5 €. 
Termín: 12.01.2015, 

ž i a d a 
Františka Smrča o vrátenie neoprávnene vyplatených mzdových prostriedkov 
vo výške 1 929,75 € v mesiaci december 2014 za nevyčerpanú dovolenku.
Termín: 12.01.2015, 

ž i a d a 
Františka Smrča o vrátenie neoprávnene vyplatených mzdových prostriedkov 
vo výške 5 596 € v mesiaci november 2014 ako vyrovnanie platu.
Termín: 12.01.2015, 

s ú h l a s í 
so spolufinancovaním 20 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie obce v zmysle zákona 226/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a súhlasí s predložením žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie dokumentu 
„Zmeny a doplnky ÚPN obce Košická Polianka“,

s ú h l a s í 
so záväzkom obce v zmysle zákona 226/2011 Z. z v znení neskorších predpisov, že 
proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 
tri roky od uzatvorenia zmluvy medzi ministerstvom a žiadateľom. 

Slávnostný okamih sľubu poslancov, ktorý predniesol najmladší z nich – Jozef Košč
Foto: Vlado Mucha
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ŽIVOT Košickej 
Polianky – to je: 

• 27 vydaných ročníkov v kvalite od  cyk-
lostylu (v rokoch 1982–1989) cez xerox 
(1993–1996) až po novinovú tlač,

• 123 čísel formátu A4,
• 1186 strán, t.j. priemerne 9 a pol strany 

na každé vydané číslo, 
• okolo 2 tisíc fotografií a ilustračných kresieb,
• dokument genézy technického vývoja tla-

čiarenskej techniky – od cyklostylu cez xerox 
po novinovú čiernobielu a farebnú tlač,

• 2. miesto v celoslovenskej súťaži MIEST-
NE NOVINY 2004 v kategórii obce 
do 1000 obyvateľov,

• 8 zviazaných kníh tvoriacich špecifickú 
prílohu obecnej kroniky a kolekciu písom-
ností s autentickou výpovednou hodnotou 
v regionálnom kútiku obecnej knižnice.

OBECNÉ NOVINY

Vydávajú ich obidve mestá (Moldava nad 
Bodvou a Medzev) a viacero obcí nášho 
okresu. V mikroregióne Hornád, do ktorého 
patríme, vychádza: Valaličan, Haniskoviny 
a Čanianske noviny. Ich názvy hovoria, kde 
vychádzajú. K nim sa radí aj náš ŽIVOT 
Košickej Polianky, ktorému uplynulé štyri 
roky nepriali. Tento stav už neplatí, svedčí 
o tom vydanie tohto čísla. 

ŽKP má svojho menovca, je ním ŽIVOT 
Slanského mikroregiónu. Vydáva ho sku-
pina 12 obcí Slanecka a povodia Olšavy. 
Od  tohoto nášho „ŽIVOTA“ je o jednu gene-
ráciu mladší – má len 3 roky, lebo vychádza 
od roku 2012.   KDz

Dve najväčšie budovy v obci žiaria 
rovnakými výraznými farbami svojich 
fasád. Po dokončení celkovej rekonštrukcie 
kultúrneho domu (KD), ktorá začala už 
v roku 2000 vybudovaním sedlovej strechy 
namiesto dovtedajšej premákajúcej plochej 
došlo aj na rekonštrukciu školy. V obidvoch 
budovách bola v predchádzajúcom období 
vymenená elektroinštalácia, okná a vyku-
rovací systém . V  roku 2012 boli obidve 
budovy, teda KD i ZŠ, „oblečené“ do zateple-
ných fasád v spomenutých žiarivých farbách 
v oranžovo-žltých tónoch.

Ich ďalší osud sa však nejaví rovnako 
žiarivo. Teda v prípade jednej z nich. O in-
tenzívnom využívaní KD, kde sídli obecný 
úrad, matrika, obecná knižnica, materská 
škola, veľká sála s kuchyňou a  chladiacou 
miestnosťou na spoločenské akcie každého 
druhu a bowling, nemožno pochybovať. 
Ináč to však vyzerá so ZŠ. Dávno preč sú 
časy, keď škola mala vyše dvesto žiakov, roky 
s dvojzmenným vyučovaním, roky s trieda-
mi A a B. Preč je aj otváranie a ukončovanie 
školských rokov vonku pred budovou, lebo 
všetci žiaci a učitelia sa do vestibulu nemohli 
zmestiť. Ešte v školskom roku 2007/2008 
mala naša ZŠ 120 žiakov. Pokles sa nepo-
darilo zastaviť ani rekonštrukciou budovy. 
Škola v Košickej Polianke sa dostala „do čer-
vených čísel“. V deviatich ročníkoch a jednej 
špeciálnej triede je už len dvojciferný počet 
žiakov. V tomto školskom roku je to 67 
žiakov a 9 učiteľov vrátane vedúcej školskej 
družiny a duchovného. Učí sa v spojených 
ročníkoch (1. + 2., 3 + 4., 5. + 6., 7. + 8. ročník). 
Deviataci sú v samostatnej triede, rovnako 
žiaci špeciálnej triedy. Spojený siedmy a 
ôsmy ročník má spolu štyroch  (!) žiakov. 
Na I. stupni je v   ročníkoch 1–4 spolu 31 
žiakov, na II. stupni v ročníkoch 5–9 celkom 
29 žiakov a v špeciálnej triede 7  žiakov. 
Školskú dochádzku skončí v tomto roku 11 
deviatakov a traja žiaci z nižších ročníkov 
(ktorí opakovali niektorý ročník). Spolu je to 
14 žiakov, o tento počet sa zníži počet žiakov 
školy. Avšak súčasne sa očakáva zápis nových 
žiakov pre ďalší školský rok. Zápis prváčikov 
bude už 20. januára. Školskú štatistiku ešte 
doplňme niekoľkými ďalšími číslami, ktoré 
sú nie menej zaujímavé. Z počtu 67 žiakov 
ZŠ je 32  dochádzajúcich a 35 z Košickej 
Polianky. Ešte jedno zaujímavé číslo: počet 
zaškolených rómskych detí v ZŠ, z našej obce 
i dochádzajúcich, je 37 (55,2 %). 

Ako nás informoval nový starosta susednej 
obce Ing. Vojtech Farkaš, v obci Sady nad To-
rysou chcú zachovať tamojšiu ZŠ s ročníkmi 

ŠKOLSTVO V NAŠEJ OBCI
1–4 v Zdobe. Hovorilo sa totiž o jej zrušení 
s tým, že  školopovinné deti vo veku od 6 
do 10 rokov (najmä tie zo Zdoby) by dochá-
dzali do školy v Košickej Polianke. Toho času 
to nie je možné, lebo ZŠ Košická Polianka 
nie je školským obvodom pre ročníky 1–4 
pre Sady nad Torysou. Je školským obvodom 
pre Sady nad Torysou iba pre ročníky 5–9. 

Verejnosti v našej obci neunikli informácie 
o možnom zrušení našej ZŠ alebo o zrušení 

II. stupňa, čiže ročníkov 5.–9. Bude dosta-
tok žiakov, aby škola fungovala aj v ďalších 
rokoch s I. stupňom, čiže ročníkmi 1–4 ? 
Podarí sa to novému vedeniu obce? Bude 
mať obec dostatok financií, aby dotovala jej 
výdaje z vlastných príjmov, keďže norma-
tívy zo štátneho rozpočtu nepostačia? 

Čísla, ktoré nás netešia:

Školský rok
Počet žiakov ZŠ 

Koš. Polianka
%

1999–2000 225 100

2004/2005 163 72,4

2009/2010 81 36

2014/2015 67 29,8

2015/2016 ? ?

2019/2020 ?? ??

Celkom opačné problémy má polianska 
Materská škola (MŠ). Počet zapísaných detí 
prevyšuje kapacitu MŠ. Záujem rodičov 
umiestniť svoje dieťa do životaschopnej MŠ 
je väčší, než sú jej priestorové možnosti. 
Čo  s tým ? Zväčšíme ju prístavbou alebo 
využijeme priestory ZŠ ? Dá sa to vôbec ? 
Pre  novozvolenú obecnú samosprávu sú 
to nezávideniahodné problémy, ktoré bude 
musieť riešiť hneď v tomto období. Bez ča-
rovného prútika to pôjde ťažko…

KDz/AD

Novú zateplenú fasádu dostali 
v  minulom volebnom období 
KD, ZŠ aj školská dielňa
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S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

NAŠI NAJMENŠÍ
2 011

Dominik Jano, č. d. 219
Alexandra Grumplerová, č. d. 59
Sára Juhásová, č. d. 227
Dávid Bodnár, č. d. 127
Jakub Pota, č. d. 208
Christian Schmotzer, č. d. 43
Lilly Annie Caková, č. d. 85
Klára Janová, č. d. 219
Timea Jaršinská, č. d. 181
Štefan Kvočák, č. d. 223
Barbora Stanková, č. d. 219
Lukáš Hakavý, č. d. 55

2 012
Lea Polnerová, č. d. 116
Nella Vasiľová, č. d. 79
Jakub Knap, č. d. 219
Nina Hrabkovská, č. d. 180
Lilien Behúnová, č. d. 59
Eliška Oráčová, č. d. 149
Natália Kendrová, č. d. 261
Tamara Turtáková, č. d. 219
Kevin Jano, č. d. 42
Benjamín Čechovský, č. d. 7
Alex Szirmay, č. d. 123

2 013
Lenka Bodnárová, č. d. 127
Viktória Papáčová, č. d. 253
Kvetoslava Findoráková, č. d. 29
Michaela Hudáková, č. d. 213
Andrej Tomčej, č. d. 246
Dezider Fráter, č. d. 41 
Liliana Futejová, č. d. 219
Viktória Kocsisová, č. d 135
Michaela Kozubová, č. d. 257
Dominika Janová, č. d. 42

2 014
Juliana Jevčáková, č. d. 59
Wilms Boele Philip Christiaa, 
 č. d. 218 
Soňa Budayová, č. d. 273 
Samuel Riňák, č. d. 195 
Damián Tomko, č. d. 262
Adam Kvočák, č. d 223 
Olívia Kimáková, č. d. 16
Karin Hudáková, č. d. 72

2 011
Róbert Peko a Magdaléna Huďová (Košice)

Daniel Lengyel a Jana Janočková (Košice)

Matej Maščák a Agáta Hritzová (Koš. Oľšany)

Juraj Oráč (Košice) a Viktória Milkovičová
Peter Takáč (Krásna) a Zuzana Petrilová
Peter Kovalčik a Jana Janočková
Martin Šipoš a Anna Dudrová Perunová (Košice)

Branislav Behún (Krásna) a Stanislava Labanská
Emil Varadi a Nataša Potová

2 012
Viktor Antolík (Košice) a Edita Čisláková
Viktor Kimák (Košice) a Patrícia Horváthová
Pavol Lali a Drahomíra Szkladanyiová  Piklová 
 (Košice)

2 013
Pavol Jobbágy (Nižná Myšľa) a Lucia Botová
Štefan Obšivan a Andrea Szitaiová
Marián Sepéši a Renáta Barcálová (Košice)

Peter Mórocz a Erika Hricová
Jaroslav Timko (Valaliky) a Zuzana Hudáčková
František Stolár (Vyšná Hutka) a Mária Pojerová
Erik Mlátiček a Michaela Hatalová (Prešov)

Jozef Hanušovský (Kavečany) a Mária Palenčárová

2 014
Róbert Juhás a Eva Rusnáková (Herľany)

Martin Mlatiček a Jana Hynková (Košice)

Matej Szirmay (Košice) a Lýdia Jágerová
Michal Kuročka a Mária Kšonžeková (Oľšavka)

Viliam Lipták (Košice) a Jana Kmecová
Miroslav Hudák a Katarína Šoltísová (Rokycany)

Roman Perunský (Hrabské) a Adriána Géciová
Patrik Mrázko a Veronika Smereková (Košice)

Tomáš Čider (Ďurkov) a Lucia Horňáková
Erik Horňák a Zuzana Ruščáková (Byster)

Tomáš Košč a Erika Tóthová Salociová

SVOJE „ÁNO“
SI PRED SVEDKAMI POVEDALI

NAVŽDY NÁS 
OPUSTILI

2 011
Andrej Šipoš (*25.11.1933, U2.1.2011)
Helena Bérešová (*24.8.1912, U10.1.2011)
Regína Horňáková (* 29.5.1933, U31.7.2011)
Helena Staňová (*17.5.1921, U20.10.2011)
Helena Boboňková (*16.12.1922, U10.11.2011)
Marta Horváthová (*4.11.1945, U10.12.2011)
Marta Staňová (*29.1.1946, U31.12.2011)

2 012
Ondrej Horváth (*20.3.1936, U2.1.2012)
Štefan Horváth (*2.1.1932, U21.5.2012)
Ing. Rudolf Lengeň (* 18.3.1960, U21.6.2012)
Vincent Varga (*19.2.1928, U4.8.2012)
Mária Žigrajová (*28.3.1929, U6.8.2012)
Margita Janočková (*22.5.1924, U5.9.2012)
Michal Belanský (*9.5.1932, U25.9.2012)
Jozefína Riňáková (*5.3.1965, U10.10.2012)
Alžbeta Šimčáková (*26.3.1933, U17.12.2012) 

2 013
Cyril Mrasko (* 18.12.1963, U24.2.2013)
Bartolomej Horňák (* 10.8.1941, U5.4.2013)
Mária Bodnárová (* 31.8.1930, U11.4.2013)
Pavel Géczi (* 25.4.1940, U21.4.2013)
Peter Hake (* 27.6.1962, U1.10.2013)
Paulína Bérešová (* 8.2.1929, U6.10.2013)

2 014
Vincent Janočko (*16.3.1927, U2.1.2014)
Terézia Šimčáková (*9.8.1940, U21.3.2014)
Ondrej Lengyel (*8.2.1923, U25.5.2014)
Bartolomej Kovalčik (*19.1.1939, U18.7.2014)

(Správnosť a úplnosť údajov potvrdzuje 
Monika Mrasková, matrikárka)

ZOMREL POSLEDNÝ 
PREDSEDA MNV

V rokoch 1988–90 bol po Ing. Borisovi 
Havlinovi predsedom Miestneho národného 
výboru (MNV) v našej obci Pavol Čislák 
(1932) z Bystera. Zomrel ako 82-ročný 
7.11.2014. Pochovaný je v Bysteri. Po ňom 
začala po celospoločenských zmenách v bý-
valej ČSSR, neskôr samostatnej Slovenskej 
republike, éra starostov obcí a primátorov 
miest namiesto dovtedajších predsedov 
MNV, MsNV. Prvým novodobým starostom 
bol v našej obci František Horváth.    

KDz
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M IK U L ÁŠ Z A Ž A L V I A NOČ N Ý ST ROMČEK
Tak sme sa všetci po roku opäť dočkali… Na sviatok sv. Mikuláša sme v našej obci v nedeľu 

7. decembra privítali populárneho hosťa, ktorý prišiel v sprievode krásneho anjelika a čertíka 
potešiť naše polianske deti. Pred kultúrnym domom ho očakávalo množstvo detí so svojimi 
rodičmi. Neodradilo ich ani typicky zimné chladné a veterné počasie. Niektoré z nich Miku-
lášovi zaspievali, iné zarecitovali. Všetky deti dostali sladkú odmenu. V kultúrnom programe 
nás svojím spevom potešil mládežnícky spevácky zbor z Bystera pod vedením kantora Ondreja 
Egeda. Na zahriatie bol pre deti nachystaný teplý čaj a pre dospelých varené vínko. 

Svätý Mikuláš nám za spoločného odpočítavania prítomných rozsvietil vianočný strom-
ček pred obecným úradom. Počas svojej návštevy u nás sa stihol vyfotiť s množstvom detí. 
Veď azda každé dieťa túži mať fotografiu s Mikulášom. Veríme, že budúci rok sa na takomto 
milom podujatí stretneme opäť. 

V I A NOČ NÁ A K A DÉ M I A
V našej obci sa už tradične krátko pred Štedrým dňom uskutočnila Vianočná akadémia. 

Program bol naozaj veľmi pekný a pestrý. Zo strany rodičov, žiakov a učiteľov prichádzali 
samé pozitívne ohlasy. Vianočnú akadémiu zahájil novozvolený poslanec Jozef Košč, ktorý 
sa prítomným prihovoril. Na akadémii vystúpili deti MŠ a žiaci ZŠ. Zaspievali pekné vianočné 
piesne, recitovali básne, hrali divadielko a tiež aj zatancovali veselé tančeky. Program MŠ spo-
luvytvárala zadná projekcia záberov zo života MŠ. Bolo to veľmi pôsobivé. Zaujímavým progra-
mom v podobe paródie,,Moderná Popoluška – Tri kinder vajíčka pre Popolušku“ nás potešili 
deviataci zo ZŠ Bukovecká v Košiciach. V závere slávnosti zaželala novozvolená starostka obce 
Mgr. Marta Petrilová všetkým prítomným šťastné a veselé sviatky naplnené radosťou a pokojom 
na duši. Naše poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, vychovávateľom a dobrovoľníkom, ktorí 
sa trpezlivo podieľali na príprave vianočného programu, po ktorom všetci spokojne s peknými 
zážitkami a radostnými tvárami odchádzali domov osláviť vianočné sviatky. 

     PaedDr. Zuzana Takáčová-Petrilová, foto: autorka 

ZACHR Á NEN Ý 
M YŠI AK

Ani dravé operence to nemajú vždy ľahké. 
Aj ony majú svojich ohrozovateľov v hierarchii 
živočíšnej ríše. Aj mimo nej.

Šťastie v nešťastí mal myšiak lesný (Buteo 
buteo), ktorý mal predtým niekedy „priezvis-
ko“ hôrny. Počas letu narazil do drôtu vyso-
kého napätia v severovýchodnej časti našej 
obce. Zlomil si krídlo a spadol pod elektrické 
vedenie na trávnik vo dvore Františka Bodná-
ra, č.d. 220. Zo zraneného krídla krvácal. Jeho 
život bol ohrozený. Na vykosenom trávniku ho 
zazrel majiteľ dvora. Pri páde kdekoľvek inde 
by sa čoskoro stal korisťou tamojších „hav-
kov“, líšok alebo iných mäsožravcov a vtáctva.

„Sušed, škoda bi bulo takeho šumneho 
ftačka, ňe? Trebalo bi dahdzi zavolac, abo 
ho odňesc.“ 

„To hej, Feri, aľe keho še teras f sobotu 
dovolame?“

Po stresujúcom „gúglovaní“, telefonovaní 
a zisťovaní toho správneho čísla sa podarilo 
nájsť a zastihnúť povolaného zástupcu Štátnej 
ochrany prírody. Záchranca, zoológ z Bretejo-
viec pricestoval autom až do Košickej Polian-
ky. Zraneného krásavca v kartónovej škatuli 
prevzal do odbornej starostlivosti. 

Nárazy vtáctva do drôtov elektrických rozvo-
dov sú pomerne časté. Pre podobné prípady 
si zaznamenajte do svojho domáceho telefón-
neho zoznamu alebo uložte priamo do mobilu 
tel. č.: 051/7567418, 0911390164 a ozve sa 
Vám zamestnanec ŠOP (Štátnej ochrany príro-
dy), ktorý bude mať vtedy pohotovosť. S ním 
dohodnete postup na záchranu nájdeného 
operenca. Volať môžete aj na známe telefónne 
číslo 112 Integrovaného záchranného systému, 
kde vám poskytnú potrebné telefónne čísla 
alebo pošlú pohotovostného zamestnanca 
ŠOP. Ak by pomoc nemohla prísť včas a vy 
ste motorizovaný, môžete zraneného dravca 
zaviesť na Kliniku vtákov a exotických zvierat, 
ktorá sa nachádza pri Univerzite veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 
Košice-sever. Táto klinika má k dispozícii po-
hotovostnú službu na tel. čísle 0917 637 798.

Františkovi Bodnárovi patrí naše spoločné 
poďakovanie za konanie pre záchranu zrane-
ného myšiaka.   (kdz)

Program najmenších spoluvytvárala zadná projekcia 
záberov zo života MŠ
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MINIFUTBALOVÝ 
SILVESTER 

S vybudovaním multifunkčného ihriska v roku 2009 sa začala 
písať športová história minifutbalových turnajov organizova-
ných 31.12. Ak to nevyjde na Silvestra, tak v blízkom voľnom 
termíne. Tak, ako tohto roku, keď sa 6. ročník uskutočnil v so-
botu 3. januára (v poradí to bol vlastne už siedmy turnaj, lebo 
ten prvotný na Silvestra 2009 bol označený ako nultý). Zúčast-
nilo sa ho 6 mužstiev a hralo sa systémom v dvoch skupinách 
s následným semifinále a finále.
Poradie: 

1. Geča, 2. Zdoba, 3. Košická Polianka I, 4. Košická Polianka II., 
5. Byster, 6. Košická Polianka. Najlepším strelcom turnaja bol 
s piatimi gólmi Peter Onofer z družstva Košická Polianka I. 

Za organizáciu ďakujeme Ing. Marekovi Čigašovi a spol.  
  (JK)

Š P O R T
MFI POTREBUJE 

SPRÁVCU
Multifunkčné ihrisko v našej obci slúži od roku 2009 

aj na športy, ktoré sa v jeho projektovej dokumentácii ani ne-
spomínajú. To je dobre, lebo naši „-násťroční“ majú kde a ako 
tráviť svoj voľný čas. Na záberoch ich vidíme pri florbale počas 
vianočných prázdnin. 

Pokiaľ ide o ihrisko, je veľkou škodou, že drobné uvoľnenia 
ohradového pletiva neboli opravované v zárodku. Tým do-
šlo k rozsiahlejšiemu poškodeniu a zničeniu časti oplotenia 
a obidvoch bránok. Nové vedenie obce chce preto ustanoviť 
zodpovedného správcu ihriska. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na obecnom úrade alebo priamo u starostky obce najneskôr 
do 20.2. t.r.     K. Dzugas, foto: autor

POZVA N IE 
DO SLANSKÝCH VRCHOV

Ak ste sa za uplynulých 31 rokov nezúčastnili turistického 
prechodu Slanskými vrchmi Z POLIANKY DO POLIANKY, máte 
možnosť to zmeniť. Tohto roku usporiadajú naše družobné obce 
32. ročník s pešou trasou Dargovský priesmyk – Lazy – Mazolín 
– Cabov (18 km, stredná náročnosť). Uskutoční sa v deň 70. 
výročia skončenia 2. svetovej vojny, t. j. 8. mája 2015 (piatok). 
V prípade extrémne nepriaznivého počasia je možná zmena 
termínu na sobotu 9. mája. O tom vás budeme informovať 
plagátmi a obecným rozhlasom. Príďte si s nami pripomenúť 
okrúhle výročie významnej historickej udalosti a stráviť deň 
v jarnej prírode málo poznaných Slanských vrchov. 

K.Dzugas, predseda KST 
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V Ý T VA R N É  P R ÁC E  N A Š I C H  Š KO L Á KOV

Šimon Veréb: Horiaci mrakodrap

Tadeáš Hudák: Hasičské auto

O ČOM SA PÍSALO V ŽKP 
PRED 30 ROKMI

V roku 1985 vychádzal Život Ko šickej Polian-
ky ako mesačník. V obci sme ešte kúrili uhlím 
a drevom. Zemný plyn poznali len obyvatelia 
dvoch 6-bytoviek na Cintorínskej ulici. MNV 
sa dlhé roky usiloval o celoobecnú plynofi-
káciu. A práve pred 30 rokmi sa začalo s jej 
výstavbou. Z júnového vydania vtedajšieho 
cyklostylovaného ŽKP vyberáme pre zaují-
mavosť jeden z článkov: 

PRVÝ VÝKOP NA PLYNOFIKÁCIU 
UŽ ZA NAMI

Po časove náročných organizač-
ných zabezpečovacích prácach bol 
10. mája započatý výkop rýh na 
plynofikáciu obce. Výkop, s kto-
rým sa začalo v dolnej časti 
obce pre moste nad Torysou, 
uskutočnil výkonný mechaniz mus 
podniku Povodie Bodrogu a  Hor-
nádu v celkovej dĺžke asi 0,5 km. 
Bezprostredne na výkop naväzu-
jú zváračské práce a tlakové 
skúšky, ktoré zabezpečuje podnik 
komunálnych služieb Rozvoj Ko-
šice. Izoláciu potrubia, poško-
denú mechanickým presunom rúr 
vo výkopoch, bolo nutné obnoviť 
smolením s použitím izolačnej 
tkaniny a roztaveného asfaltu.
Už začiatkom tohto mesiaca po-

kračoval ďalší výkop, tentokrát 
bagrov ČSAD Košice v obsluhe 
Milana Šimčáka, ktorý zabezpe-
čuje výkop bez ohľadu na mimo-
pracovnú dobu a osobné voľno. 
V týchto dňoch budú uskutočňo-
vané ešte tzv. iskrové skúšky, 
v prípade úspešnosti ktorých 
bude môcť byť potrubie uložené 
do výkopu. Tu sa očakáva pat-
ronátna pomoc n. p. Agrokomplex 
pri zasypových prácach radli-
covým buldozérom DT 75, ale aj 
výpomoc mechanizmami podniku 
pri rozvoze rúr na ďalšie úseky 
plynovej trasy, ktoré povedú 
ďalšími ulicami obce.
Zo strany všetkých občanov sa 

žiada, aby boli nápomocní pra-
covníkom Rozvoja formou prie-
bežného uloženia ich pracovného 
náradia a prístrojov vo svojich 
dvoroch, prípadne poskytnutím 
iných drobných služieb, na kto-
ré sú odkázaní.
Len spoločným úsilím a poro-

zumením všetkých bude môcť ply-
nofikácia úspešne ďalej pokra-
čovať. A o to nám vlastne ide.

   Karol Dzugas

Každoročne 11.2. si pripomíname deň dôležitého telefónneho čísla. Viete, 
ktorého? Oznámte to telefonicky na č. 055/6004252 a zaradíme vás do zlo-
sovania o vecné ceny. Napovedajú ho tieto dva obrázky:

VENUJTE
2 PERCENTÁ BLAHU
Už sedem rokov organizuje pre mnohých 

našich občanov návštevy najrozmanitejších 
kultúrnych predstavení (divadlá, koncerty, 
festivaly, galaprogramy a pod.), ale aj zájazdy, 
púte a iné podujatia občianske združenie (OZ) 
Blaho a rozvoj obce Košická Polianka. Zabez-
pečuje vstupenky a prispieva na ne prihláseným 
účastníkom až do výš ke 50 % ich ceny. Vážení 
spoluobčania, svoje 2 percentá dane z príjmov 
za  rok 2014 môžete poukázať tomuto OZ 
na  jeho činnosť. Staňte sa aj Vy účastníkmi 
uvedených kultúrnych aktivít počas celého roka. 
Jeho IČO je: 45 008 019. 

Bližšie informácie a tlačivá na poukázanie 
Vám poskytne predseda združenia JUDr. Jozef 
Čelinák. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pouká-
zali svoje 2 percentá v minulých rokoch.  (jč)

Viktória Gálová, 1.r.
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STOLNOTENISOVÝ 
TURNAJ

Rekreačný stolný tenis má v našej obci mnohoročnú 
tradíciu. Ide o sezónny šport od konca jesene do začiatku 
jari. Ping-pongové stoly pre verejnosť už sú k dispozícii 
mládeži a dospelým hráčom vo vestibule KD denne 
do 20.00 hodiny. Táto sezóne začína o niečo neskôr kvôli 
volebnej jeseni a prieťahom v (ne)odovzdávaní obecného 
úradu a funkcie starostu obce. Chceme obnoviť prerušenú 
tradíciu stolnotenisových turnajov „O ceny starostu obce“. 
Po troch vynechaných ročníkoch sa XXVI. ročník uskutoční 
v nedeľu 29. marca 2015.

BEŽKUJTE S NAMI
Po vlaňajšej zime, ktorá nepriala zimným športom a be-

žeckému lyžovaniu zvlášť, očakávame zimu s priaznivejšou 
zimnou tvárou. Na bežecké lyžovanie postačí stopa v 10 – 15 
centimetrovom snehu. Ak aspoň toľko nasneží, budete môcť 
vyraziť si na Torysko-olšavsný okruh zdravia s turistami Klubu 
slovenských turistov (KST) Košická Polianka. Okruh vedie roz-
hraním katastrov Košickej Polianky, Bystera, Košických Oľšian, 
Ďurďošíka, Vyšného Čaju a Vyšnej Hutky. Ak nemáte výstroj, 
nevadí, dôležitý je záujem. Bežky, topánky do nich a palice vám 
bezplatne poskytneme „ad hoc“ na jednotlivé organizované 
prejazdy na bežkách. Ich začiatok a koniec bude stále v našom 
katastri. Sledujte informácie v propagačnej skrinke KST (vedľa 
úradnej tabule obce oproti KD) a oznamy v obecnom rozhlase. 
Prípadne sa informujte na č.: 0905472426.    (kdz)

Š P O R T

Bežky a lyžiarske palice má náš KST od tých najmenších po najdlh-
šie. Topánky do lyží sú vo veľkosti od č. 4 po 13. Len aby už poriadne 
nasnežilo! 

Šťa s t l i v ý   a  ú s p e š ný 
nov ý   rok  2015, 
p e vn é  zdrav i e 

a  mnoho  po rozumen i a 
a   dob re j   vô l e   vš e tk ým 

obyvat e ľom  obce 
a   č i t a t e ľom 

Života  Koš i cke j  Po l i ank y 

že l á
s t a ros tka   obce 
a   pos l an c i 

obe cn ého  za s tup i t e ľs tva

Karin Klemová


