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Plody volebného obdobia 2015 – 2018
Voľ bami 10. no vembra sa symbolicky skončilo predchádzajúce 4-ročné
vol ebné obdobie
obecných samospráv
v obciach a mestách
SR. Aké plody prinieslo v našej obci? Zhŕňa starostka obce
Mgr. Marta Petrilová:
OBECNÝ ÚRAD
Počas môjho funkčného obdobia bolo
riadne zvolaných a uskutočnených 34 za
sadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ)
a niekoľko desiatok pracovných stretnutí
s poslancami a členmi komisií OZ. Ako
predkladateľka som pripravila viacero
návrhov všeobecne záväzných nariadení
(VZN) obce, ktoré boli schválené a zave
dené do praxe. Išlo o VZN:

• o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp,
• o úhradách a poplatkoch za služby
poskytované obcou,
• o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce,
• o určení výšky dotácie na financova
nie záujmového vzdelávania v Centrách
voľného času pôsobiacich mimo územia
obce,
• o určení školského obvodu ZŠ v zria
ďovateľskej pôsobnosti obce
• o finančnom príspevku na stravovanie
dôchodcov,
• zásady odmeňovania poslancov obec
ného zastupiteľstva (OZ),
• rokovací poriadok komisie na ochra
nu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,
• o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
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• o umiestňovaní volebných plagátov,
• o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach,
• o správe a prevádzkovaní pohrebiska,
• o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi,
• o záväznej časti Zmien a doplnkov
č. 1 územného plánu obce Košická Po
lianka,
• o zavedení a poskytovaní elektronic
kých služieb,
• o určení pravidiel času predaja v ob
chode a času prevádzky služieb na území
obce,
• o zásadách hospodárenia s majetkom
obce,
• o zrušení Základnej školy Košická
Polianka 148 a jej súčastí, Materskej
školy Košická Polianka 122 a jej súčastí
a o zriadení Základnej školy s materskou
školou Košická Polianka 148 a jej súčastí.
(pokračovanie na s. 2)
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Všetky tieto dokumenty sú vypracované a prijaté v zmysle
zákona a sú potrebné pre fungovanie obce. Rozhodnutia OZ
smerujú k zvýšeniu bezpečnosti v obci, k zlepšeniu, a informo
vanosti a k spestreniu kultúrneho a športového života.

Kanceláriu starostky obce a kanceláriu prvého kontaktu
obecného úradu sme v marci 2015 presťahovali opäť na príze
mie OÚ (od existencie KD tam vždy boli), kde počas obdobia
2012–14 bola v bezplatnom nájme nefungujúca ambulancia
praktického lekára.
Obec má 4 stále pracovníčky:
• účtovníčka a ekonómka Dana Horvathová (úväzok 1,0),
• matrikárka Mgr. Eva Matiová (úväzok 0,5), spádové obce
Sady n. T, Nižná Hutka, Vyšná Hutka,
• asistentka starostky a správa daní a poplatkov Mgr. Katarína
Horváthová (úväzok1,0),
• upratovačka Marta Hakeová (úväzok 1,0).
Stavebnú agendu pre našu obec zabezpečuje po odbornej
a administratívnej stránke Ing. Silvia Sepešiová – odborná re
ferentka, je zamestnankyňou obce prostredníctvom Spoločného
úradu Beniakovce, Kmeťova 20 v Košiciach. Stavebným úradom
je obec Košická Polianka zastúpená starostkou. V obci vzrástol
počet novostavieb a obnova existujúcich nehnuteľností. Všetky
stavebné práce podliehajú povoleniam v zmysle stavebného
zákona a územného plánovania. V opačnom prípade obec je po
vinná vykonávať štátny stavebný dohľad a dohliadať na stavebné
práce. Výstavba, oprava plotov, zatepľovanie rodinných domov,
udržiavacie práce na nehnuteľnostiach, výmena strešnej krytiny,
výstavba altánkov, prístreškov, garáží ako doplnkových stavieb
k hlavnej stavbe je nutné stavať v zmysle zákona s príslušným
rozhodnutím.

KULTÚRA
V oblasti kultúry je snahou OZ, aby kultúrny život v našej
obci pookrial. Obnovili sme tradíciu fašiangových obecných
plesov. Tradičné akadémie ku Dňu matiek, Mesiacu úcty k star
ším a vianočná akadémia sú organizované na vysokej úrovni.
Deň detí a Deň obce, Sv. Mikuláš a rozsvietenie vianočného
stromčeka pred KD sa stávajú miestom krásnych stretnutí a sú
už neodmysliteľné.
Pod profesionálnym prístupom Mgr. Karola Dzugasa bolo
obnovené vydávania periodika „Život Košickej Polianky“. Tento
ročník vydávania ŽKP je tridsiaty prvý.
V roku 2017 za podpory Súkromnej ZUŠ Vlada Železňáka
a vedenia obce bola založená folklórna spevácka skupina „Po
ľančanka“. Premiérové vystúpenie obnovenej speváckej skupiny
po 25 rokoch sa uskutočnilo s veľkým úspechom na fašiangovej
zabíjačke 25. februára 2017. Spevácku skupinu tvorí 10 zanie
tených žien, ktoré sa stretávajú raz týždenne pod dohľadom
hlasovej pedagogičky Mgr. Eriky Švedovej. Obnovujú tradície
folklóru v obci, ktorý patril ku koloritu života v minulosti v na
šom regióne. Speváčky svojimi vystúpeniami skrášľujú všetky
kultúrne podujatia v obci a v okolí a na tradičných podujatiach
mikroregiónu Hornád.
V obci sú organizované kultúrno-spoločenské akcie v spolu
práci a Kultúrnym centrom Abova Bidovce.

ŠKOLSTVO
Obec naplnila v roku 2016 Racionalizačné opatrenie MŠVaV
SR z roku 2012, ktorým bolo zrušiť výučbu na II. stupni ZŠ
z dôvodu nedostatočného počtu žiakov.
V roku 2017 sme rozšírili a premiestnili MŠ do budovy ZŠ.
Kapacita sa zdvojnásobila na dve triedy a 28 miest na poscho
dí západného krídla budovy. Tento projekt „Premiestnenie ma
terskej školy do budovy základnej školy“ s rozpočtom 54 059 €
bol realizovaný za 51 928 € (vlastné zdroje 2832 € + úver vo
výške 49 096 €). Nové priestory dostali nový nábytok a vybavenie
v sume 4860 € z vlastných zdrojov.
Od 1. septembra 2018 je zriadená Základná škola s materskou
školou Košická Polianka 148 a jej súčasti. Poverenou riaditeľkou
je Mgr. Eva Ferková, zástupkyňou pre MŠ je Mgr. Adriana
Schmiedlová (t. č. na MD), určená na zastupovanie je Mgr. Lenka
Prisiažniková.
SOCIÁLNA SLUŽBA
Od februára 2018 obec uzatvorila Zmluvy o poskytovaní te
rénnej sociálnej služby – prepravnej služby Slovenského červené
ho kríža pre občanov obce. Služba je poskytovaná v pracovných
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V spolupráci s obcou Sečovská Polianka uskutočňujeme
už 35 rokov tradičný prechod Slanskými vrchmi „Z Polianky
do Polianky“. Podujatie žije najmä vďaka zanietenému organi
zátorovi Karolovi Dzugasovi.

dňoch od 7.00 do 15.00 hodiny, klienti si službu objednávajú
deň vopred. Je určená pre ZŤP a seniorov. Služba je zabehnutá,
stretávame sa stále s veľmi dobrými reakciami klientov. Prepravu
využívajú naši občania hlavne na prevoz do zdravotníckych za
riadení, nemocníc a návštevy úradov. Je im taktiež poskytované
základné sociálne poradenstvo. Táto služba spríjemňuje život
a starobu mnohých odkázaných občanov. Od februára do ok
tóbra 2018 bolo do a z našej obce uskutočnených 404 výjazdov.

V roku 2016 DHZ v našej obci dostal dotáciu z MV SR
v podobe hasičského auta IVECO a protipovodňového balíčka
v forme prívesného vozíka s čerpadlami a kompletným vyba
vením pri povodniach. Prajem si, aby túto techniku využívali
naši hasiči len na obecných akciách ako ukážku svojej práce
a pri svadbách svojich členov. V roku 2018 obec získala dotáciu
na opravu hasičskej zbrojnice, takže stará budova dostala nový
šat a bude dôstojným stánkom našich dobrovoľných hasičov.
V školskej jedálni sme zabezpečili stravovanie pre našich
seniorov – dôchodcov, t. č. túto službu využívajú dvanásti.
ŠPORT A DHZ KOŠICKÁ POLIANKA
V obci máme raz týždenne pravidelné cvičenie zumby pod
vedením Renáty Horňákovej v cvičebni ZŠ.
V roku 2016 vzniklo občianske združenie Kynologický klub
Košická Polianka. Obec mu prenajala na činnosť šatne a fut
balového ihrisko.

Multifunkčné ihrisko v našej obci je postačujúce na futbalové
zápasy pre našich chlapcov aj mužov. Obec zabezpečuje tradičné
turnaje v stolnom tenise a minifutbale. V prípade priaznivých
poveternostných podmienok organizujeme prírodnú ľadovú
plochu v areáli ZŠ. V ostatnej zimnej sezóne obec zabezpečila
pre našich občanov korčuľovanie a hokej na Zimnom štadióne
v Čani.
Košickopolianska desiatka je beh obcou za účasti popredných
bežcov zo Slovenka a zo zahraničia. Uskutočňuje sa tretí týždeň
po Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Už v I. roční
ku 21. 10. 2017 bolo zaregistrovaných 128 bežcov. Na II. ročník
27. 10. 2018 prišlo 126 bežcov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADY
Obec bola dvakrát úspešná v žiadostiach o dotáciu na likvi
dáciu nezákonne umiestneného odpadu v našej obci, ktorý bol
umiestňovaný protizákonne desiatky rokov.
Rozhodnutím ministra životného prostredia SR o poskyt
nutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
z 10. 9. 2015 sme dostali dotáciu vo výške 61 527 € na projekt
„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“ („Kovaľ
ňa“, „Hliboka dzera“ pri 12-bytovke, pri futbalovom ihrisku,
na cintoríne). Práce boli realizované v sume 61 200 € firmou
KOSIT, a. s. Košice a s vlastnými zdrojmi 3060 €.
Rozhodnutím ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu zo dňa 28. 09. 2016 nám
bola poskytnutá dotácia vo výške 66 256 € na projekt „Likvi
dácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky“, čo bolo zrealizované
v sume 44 999 € spoločnosťou DAG SLOVAKIA, a. s. Košice,
vlastné zdroje činili 2250 €.
BEZPEČNOSŤ OBCE
Zavedenie kamerového systému je zabezpečené monitoro
vanie kľúčových lokalít obce s cieľom zvýšenia prevencie a ob
jasnenosti kriminality v obci. Dotácia bola vo výške 10 000 €
zo štátneho rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie úloh preven
cie kriminality, spoluúčasť obce činila 2828 € vlastných príjmov.
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Obec zrealizovala „Projekt dopravného značenia“ vo výške
1990 € z vlastných príjmov. Obec je vlastníkom cestného mosta
cez Torysu, ktorý nás spája s Košicami – MČ Krásna nad Hor
nádom. Most bol postavený v roku 1965, nebol nikdy rekon
štruovaný a po zameraní, statickom posudku sme zistili, že most
je nutné opraviť. Piliere mosta sa postupne rozpadávajú. Obec

nedisponuje finančnými prostriedkami na tak rozsiahlu opravu,
jediný spôsob vyfinancovania je zo zdrojov EÚ alebo za pod
pory štátu. Z uvedeného dôvodu sme zabezpečili vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
stavby „Rekonštrukcia cestného mosta ponad Torysu – Košická
Polianka“ v sume 23 998,80 € (ÚDI s.r.o. Košice). Obec zabezpe
čuje pravidelné aj mimoriadne prehliadky predmetného mosta.
V Zázname prehliadky mosta zo dňa 12. 06. 2018 Ing. Ľubomír
Chromý autorizovaný stavebný inžinier konštatuje: „Most je
vážne poškodený, najmä koróziou predpätých lán nosníkov, čo
výrazne znižuje jeho únosnosť, jedná sa o havarijný stav ! Most
je na konci svojej životnosti !“ Stavebné povolenie na predmetnú
realizáciu je vydané.
PROJEKTY
Obec uskutočnila tieto investičné projekty:
• Rekonštrukcia televízneho káblového rozvodu – „Digita
lizácia hlavnej stanice televízneho káblového rozvodu Košická
Polianka, prechod na DVB-C vysielanie a vysielanie programov
vo vysokom rozlíšení“ vo výške 8526 € z vlastných zdrojov,
• Rekonštrukcia javiska v sále KD a výmena vstupných dverí
do sály KD vo výške 5586 € z vlastných zdrojov,

• Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výmere
3293 m2 v roku 2017 v sume 29 952 € pozostávajúce z rezerv
ného fondu vo výške 19 048 € a 10 904 € z vlastných zdrojov,
• Čiastočná rekonštrukcia miestnych komunikácií – výtlky
v roku 2018 vo výmere 262,74 m2 v sume 6050 € z vlastných
zdrojov,
• „Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Košická
Polianka“ – podpora z Európskeho sociálneho fondu v rám
ci Operačného programu Ľudské zdroje trvanie projektu
12/2017 – 11/2020 vo výške 50 403 €, vlastné zdroje 2520 €,
• „Oprava hasičskej zbrojnice“ – dotácia z Ministerstva vnútra
SR, Hasičský a záchraný zbor SR vo výške 28 498,61 € + vlastné
zdroje vo výške 1499,93 €,

• „Outdoorové ihrisko – efektívna podpora prevencie krimi
nality v obci Košická Polianka“- dotácia z Výzvy Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality na rok 2018 vo výške 5000 €
na kapitálové výdavky,
• Drevené zastrešené pódium v školskom areáli postavené
obcou svojpomocne pri materiálových nákladoch 412 €.
• Čiastočné oplotenie cintorína a výstavba nových chodníkov
svojpomocne pri materiálových nákladoch 2569,80 €,
• Operačný program Ľudské zdroje Sekcia Európskych
programov.
PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU SÚ PROJEKTY:
• „Detské ihrisko v areáli ZŠ v Košickej Polianke“ dotácia
z Úradu vlády SR vo výške 8500 €, vlastné zdroje vo výške
5547,80 €,
• „Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky
v obci“, maximálne 210.977 €, pričom celkové oprávnené vý
davky projektu boli schválené vo výške 222.081 €.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
i nf o r mu j e
				
V druhom polroku 2018 boli prijaté najmä tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
• žiadosť o povolenie osobitného prevádzkového času žiada
teľky: Marta Kondášová, Košická Polianka 86, zo dňa 9. 7.
2018,
• delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s ma
terskou školou Košická Polianka, zástupcov za zriaďovateľa
(t. j. za obec): Adrianu Behúnovú, Mgr. Jozefa Košča, Róberta
Papáča,
• Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce zo dňa
8. 10. 2018,
neudelilo súhlas
• v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce
č. 1/2018 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Košická Polianka podľa § 5
VZN na osobitný prevádzkový čas v prevádzkach pohostin
ských služieb firme ROZLIČNÝ TOVAR Marta Kondášová
s prevádzkovým časom prevádzky Bowling Košická Polian
ka 122, a to:
pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 24.00 hod.,
piatok, sobota, nedeľa od 10.00 hod. do 02.00 hod.,
(ako o to žiadala podnikateľka Marta Kondášová)
udelilo súhlas
• v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce
č. 1/2018 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Košická Polianka podľa § 5
VZN na osobitný prevádzkový čas v prevádzkach pohostin
ských služieb firme ROZLIČNÝ TOVAR Marta Kondášová
s prevádzkovým časom prevádzky Bowling Košická Polianka
122, a to:
– pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 22.00 hod.,
– piatok, sobota od 10.00 hod. do 24.00 hod.,
– nedeľa od 10.00 hod. do 22.00 hod. so skúšobnou dobou
tri mesiace,
schválilo
• Záverečný účet obce Košická Polianka za rok 2017 a súhlasí
s celoročným hospodárením bez výhrad,
• vysporiadanie schodku hospodárenia obce za rok 2017
vo výške 60 547,12 € z finančných operácií,
• zostatok príjmových finančných operácií vo výške 469,43 €,
• zostatok príjmových finančných operácií vo výške 469,43 €
previesť do rozpočtu obce na rok 2018 ako príjmovú finančnú
operáciu,
• VZN Obce Košická Polianka č. 3/2018 o zrušení ZŠ Košic
ká Polianka a jej súčastí, MŠ Košická Polianka a jej súčastí
a o zriadení Základnej školy s materskou školou Košická
Polianka 148 a jej súčastí,
• Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 Obce Košická Polianka
zo dňa 5.10.2018,
• Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Základnej školy s materskou
školou zo dňa 5.10.2018,

doporučilo
• starostke obce zrealizovať prehlásenie odberného miesta
na odber elektrickej energie v suteréne viacúčelovej budovy
KD nájomcom predmetnej prevádzky (t. j. BOWLING-u)
u dodávateľa elektrickej energie po uhradení všetkých nedo
platkov za elektrickú energiu,
určilo
• na celé nasledujúce volebné obdobie 2018–2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Košická Polianka
v počte 7,
• na celé nasledujúce volebné obdobie 2018–2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok,
• jeden volebný obvod, ktorý tvorí celá obec,
súhlasilo
• s projektom: „WIFI pre Teba“ v obci Košická Polianka,
• s predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč
ného príspevku na „WIFI pre Teba“ v rámci výzvy Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako
Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integ
rovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho
orgánu pre OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
č. OPII-2018/7/1-DOP,
• so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min.
5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 750 €,
• s projektom „Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci
Košická Polianka – II.“, kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1,
• predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančné
ho príspevku v rámci výzvy Sprostredkovateľskému orgánu
Operačný program Ľudské zdroje – MV SR, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce,
• so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu
min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
• s vyradením nedokončených investícií z účtovného stavu
na základe inventúrneho súpisu nedokončených investícií
k 31. 12. 2017, a to:
• Základná škola zníženie ekologickej záťaže – projektová
dokumentácia v hodnote 10 947 € z roku 2009,
• Hospodárna prevádzka MŠ – projektová dokumentácia
v hodnote 3550 € z roku 2012,
• projektová dokumentácia – školská kuchyňa v hodnote 4900 €
z roku 2012,
• Ekologizácia Základnej školy – projektová dokumentácia
v hodnote 4200 € z roku 2012,
• Rekonštrukcia strechy základnej školy – projektová doku
mentácia v hodnote 5999 € z roku 2012,
• projektová dokumentácia na rozšírenie MŠ 5500 € z roku
2012,
• projektová dokumentácia Regenerujeme Košickú Polianku –
vodovod a kanalizácia v hodnote 3000 € z roku 2011,
nesúhlasilo
• s uzavretím Zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných investícií (cesty s dĺžkou 108 m) do správy a trvalej
prevádzky uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákon
níka v spojení s ust. § 18 ods. 9 a 13 zákona č. 135/1961 Zb.
medzi budúcim odovzdávajúcim (Národná diaľničná spoloč
nosť, a. s.) a budúcim preberajúcim (Obec Košická Polianka),

(dokončenie na s. 12)
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Riadiaci orgán pre Integrovaný regio
nálny operačný program (IROP) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR rozhodol o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške
max. 953 474,36 € na projekt Košická
Polianka – vodovod (kód výzvy IROPP04-SC421-2017-19) žiadateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Košice – prioritná os 4. Zlepšenie kvality
života v regiónoch s dôrazom na životné
prostredie. Celkové oprávnené výdavky
sú 1 059 415,96 €.

kým potrebám, má vysoký podiel dusič
nanov a dusitanov. Je kontaminovaná
priesakmi domácich žúmp, nečistotami
a chemickými látkami z poľnohospodár
stva. Obyvatelia sú nútení kupovať balenú
vodu. Vzhľadom na (ne)kvalitu spodných
vôd je problematické jej využívanie hoci
len na úžitkové účely, keďže dochá
dza k zanášaniu potrubí a využívaných
spotrebičov. Je preto nevyhnutné napojiť
obec na jestvujúci vodovod v Sadoch nad
Torysou, ktorý je napojený na skupinový
vodovod Drienovec.

NA PRAHU VÝSTAVBY VODOVODU
Preložené do „ľudskej reči“ to zname
ná, že príslušné ministerstvo schválilo
košickým „Vodárňam“ peniaze na vý
stavbu vodovodu v našej obci.
Na základe toho sa 25. 10. t. r. usku
točnilo stretnutie zástupcov VVS, a. s.
Košice a vedenia obce s obyvateľmi našej
obce v sále KD. Vodárenskú spoločnosť
zastupovali Ing. Kormoš, Ing. Macáková
a Ing. Vašiv. Na stretnutie prišli desiatky
obyvateľov. Obec zastupovala jej sta
rostka a niekoľko poslancov obecného
zastupiteľstva.
V úvode bolo konštatované, že obec
je plynofikovaná, ale nemá vybudovaný
verejný vodovod. Obyvatelia využívajú
vlastné studne a právne nejestvujúci
liehovarsky vodovod z roku 1890. Voda
v studniach často nevyhovuje hygienic

V Zdobe sa nachádza vodojem, ktorý
zabezpečuje nepretržitý príjem pitnej
vody v existujúcom verejnom vodovode.
Vodojem vyhovuje norme STN 75 5302
na vybudovanie verejného vodovodu.
Z toho dôvodu nie je nutná výstavba
nového vodojemu.
Realizáciou projektu v Košickej Po
lianke bude dosiahnuté najmä:
• Napojenie obce na existujúcu vodo
vodnú sieť 367,52 m.
• Zásobné potrubie o celkovej dĺžke
932,85 m.
• Vodovodná sieť s celkovou dĺžkou
4759,11 m.
• Celkový počet 263 prípojok a dĺžka
1450 m (nie je súčasťou rozpočtu)
• Napojenie 1028 obyvateľov obce.

• Vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné
podmienky pre obyvateľstvo.
Tieto a ďalšie podrobné informácie
o stavbe sú na webovej stránke:
www.vodarne.eu
Podrobne je tam rozvedená akcia
„Prípojka za 1 euro“, ktorej patrila
značná časť diskusie občanov. Na stránke
si naklikajte záložku Zákaznícka zóna,
kde to nájdete. Sú tam aj informácie
o výške potrebného ročného odberu
a ekonomických podmienkach pri tejto
akcii. Na tej istej záložke sú aj informácie
o dvoch druhoch vodomernej šachty pri
hesle „Plastová šachta“. Vodomer musí
mať, pochopiteľne, každý rodinný dom,
každá domácnosť.
Ako informovali zástupcovia VVS, a. s.
Košice, vodárenská spoločnosť chce
dosiahnuť minimálnu napojenosť 80 %
všetkých domácností obce. Toto percento
je dôležité preto, aby VVS, a. s. nebola
sankcionovaná zo strany EÚ, ktorá dáva
na stavbu financie. V záujme toho sa už
v tomto období uzatvárajú „Zmluvy
o budúcej zmluve“. Obec pripraví tla
čivá zmlúv a obyvatelia domácností ich
prídu podpísať. Bude sa to uskutočňovať
v pracovných dňoch počas niekoľkých
nasledujúcich mesiacov na obecnom
úrade. K podpisu bude potrebná účasť
vlastníkov nehnuteľnosti (domu, dvora)
doložená listom vlastníctva a platný
občiansky preukaz. Zástupcovia obce
sa podujali informovať verejnosť cestou
periodika ŽKP (čo teraz plníme) a pri
praviť podrobnosti v letákoch doručova
ných do schránok všetkých domácností.
Venujte im náležitú pozornosť. Ale čer
pajte informácie aj z uvedenej webovej
stránky.
A ešte niečo dôležité: projekt stavby
so zakreslenými domácnosťami na prí
pojky si vo vlastnom záujme príďte
pozrieť na obecných úrad čo najskôr.
Územné rozhodnutie pre stavbu bolo
totiž vydané ešte v roku 2009 a stavebné
povolenie v roku 2012, kedy niektoré
nové domy ešte neboli postavené. Len
aktívnym prístupom a záujmom môžeme
zdarne dospieť k úspešnému zvládnutiu
tak veľkej investície, akou je dlho oča
kávaný celoobecný vodovod v našej obci.
Karol Dzugas
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
O našu priazeň sa vo voľbách 10. 11. 2018 uchádzali:
KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE
1. Radko Boda, Ing., 40 r., štátny zamestnanec, nezávislý
2. Marta Petrilová, Mgr., 50 r., starostka obce, SMER-SD
František Smrčo, 63 r., dôchodca, SaS, NOVA, OĽANO
sa 7. 11. 2018 kandidatúry vzdal

HASIČSKÁ ZBROJNICA
OBNOVENÁ

K týmto dvom záberov z tej istej budovy netreba veľa slov.
Stačí len zopár údajov o tom, aký je medzi nimi rozdiel. Podľa
vizuálnej podoby vidíte rozdiel sami. To, čo na záberoch nevid
no, je názov projektu „Oprava hasičskej zbrojnice“. Potom je to
výška vynaložených prostriedkov, tie sú v objeme 29 998,54 €,
z ktorých je dotácia z Ministerstva vnútra SR a Hasičského
a záchranného zboru SR vo výške 28 498,61 € a vlastné zdroje
obce vo výške 1499,93 €. K tomu ešte treba spomenúť práce
dodávateľskej firmy BORESKO, s. r. o. Košice a obdobie júl
až október, kedy práce na obnove zbrojnice prebiehali.
Výsledkom všetkých týchto „vstupov“ je očividný výstup –
dôstojný stánok nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Poslúži
nie iba ako úložisko hasičskej techniky a získaných ocenení, ale
aj ako priestory na schôdzkovú
a školiteľskú činnosť pre našich
hasičov. Zbrojnicu v novej kvalite
prevzali do ďalšieho užívania sláv
nostným požehnaním obnovenej
budovy i plastiky sv. Floriána
na priečelí budovy.    K. Dzugas
foto autor

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
1. Viktor Antolík, 34 r., mestský policajt, SMER-SD
2. Adriana Behúnová, 43 r., štátna zamestnankyňa, SMER-SD
3. Marek Bodnár, 49 r., živnostník, KDH
4. Silvia Caková, 37 r., SZČO, SNS
5. Peter Domonkoš, 48 r., štátny zamestnanec, nezávislý
6. Marek Horváth, 37 r., konateľ spoločnosti, SNS
7. Denisa Horváthová, 41r., projektová manažérka,
		MOST-HÍD
8. Miloš Hudák, Ing., 36 r., krajský referent, SMER-SD
9. Adriana Hudáková, 38 r., zdravotná asistentka, SMER-SD
10. Ladislav Juhás, 35 r., zabezpečovací obvodár, SMER-SD
11. František Kondáš, Ing., 37 r., riaditeľ obchodného centra,
		KDH
12. Martin Kondáš, Ing., 34 r., prevádzkar, KDH
13. Jozef Košč, Mgr., 27 r., lekárnik, učiteľ farmaceutických
		 predmetov, nezávislý
14. Lucia Košová, 31 r., administratívna pracovníčka, SNS
15. Marián Kundráth, 59 r., člen SBS, MOST-HÍD
16. Michal Kuročka, Ing., 32 r., ekonóm, SME RODINA		 Boris Kollár
17. Zuzana Labanská, 28 r., vedúca školskej jedálne,
		SMER-SD
18. Františka Lengyelová, Ing., 30 r., radkyňa, SNS
19. Marta Lengyelová, 54 r., pomocná vychovávateľka, KDH
20. Ľudmila Palenčárová, 56 r., upratovačka, KDH
21. Róbert Papáč, 43 r., pracovník v gastronómií, SMER-SD
22. Marek Pota, Ing., 26 r., bezpečnostný technik,
		MOST-HÍD
23. Patrik Sudzina, 42 r., podnikateľ, nezávislý
24. Marek Šimco, Ing., 44 r., elektrotechnik, SNS
Mandát poslanca získalo sedem kandidátov v tomto poradí –
v zátvorke je počet hlasov:
Mgr. Jozef Košč (328), Adriána Behúnová (209), Marek
Bodnár (201), Róbert Papáč (160), Marek Horváth (157), Peter
Domonkoš (148) a Patrik Sudzina (148).
Prvým náhradníkom na post poslanca je Martin Kondáš,
ktorému dalo hlas 126 voličov.
Poradie na ďalších miestach:
Zuzana Labanská (118), Ing. František Kondáš (116), Ing. Miloš Hudák (113), Ladislav Juhás (112), Ľudmila Palenčárová (102),
Denisa Horváthová (101), Marta Lengyelová (101), Ing. Marek
Pota (97), Silvia Caková (92), Ing. Michal Kuročka (84), Viktor
Antalík (80), Adriána Hudáková (72), Lucia Košová (69), Marián
Kundráth (62), Ing. Marek Šimco (48) a Františka Lengyelová
(43).

Deň obce
Foto na dvojstrane: Iveta Ivanková a Karol Dzugas

Uvítanie detí do života

Večer úcty k starším
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ĎAKUJEM VÁM !
Vážení spoluobčania,
vyslovujem vám všetkým srdečné poďakovanie za to, že ste 10. novembra prišli do volebnej miestnosti a v komunálnych voľbách rozhodli o smerovaní našej obce. Bolo nás 533, čo sú takmer dve tretiny oprávnených voličov.
Osobitne ďakujem tým, ktorí ste mi prejavili dôveru a dali mi svoj hlas. Vystavili ste mi vysvedčenie za štvorročnú
prácu a preukázali mi podporu. To je pre mňa veľkým záväzkom pokračovať v rozvoji a napredovaní obce. Ubezpečujem vás, že som tu pre všetkých občanov a som pripravená vykonávať náročnú službu pre vás zodpovedne a čestne.
Ďakujem aj všetkým kandidátom, ktorí sa uchádzali o vaše hlasy. Blahoželám poslancom, ktorí boli zvolení
do obecného zastupiteľstva. Verím, že spoločnými silami dokážeme splniť spoločné predsavzatia a ciele.
Som presvedčená, že je v záujme všetkých zvolených, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech
všetkých občanov. Verím, že spoločnými silami to dokážeme.
										Mgr. Marta Petrilová

VOLEBNÝ PROGRAM
2018–2022
OBLASŤ INVESTIČNEJ VÝSTAVBY
• Pokračovať v realizácii začatých projektov:
– Zberný dvor a likvidácia čiernej skládky v obci Košická
Polianka“
– „Detské ihrisko v areáli Základnej školy v Košickej Po
lianke“
– „Outdoorové ihrisko v Košickej Polianke“
– „WIFI pre Teba“
– „ Zriadenie MOPS (Miestna občianska poriadková
služba) Košická Polianka – II.
– „Košická Polianka – vodovod“ (investor VVS, a. s. Košice)
– „Výstavba chodníkov a oplotenia cintorína v Košickej
Polianke“
• Realizovať nové projekty:
– „Rekonštrukcia Domu nádeje v Košickej Polianke“
– „Rekonštrukcia cestného mosta cez Torysu“
– „Kanalizácia a ČOV v Košickej Polianke“
– „Výstavba bytového domu v Košickej Polianke“
OBLASŤ DOPRAVY
–
–
–

podporovať výstavbu miestnych komunikácií pri novo
vzniknutých lokalitách IBV
podporovať budovanie cyklotrás v našom katastri
obnova dopravného značenia a pravidelná údržba miest
nych komunikácií

OBLASŤ SLUŽIEB A SOCIÁLNEJ
STAROSTLIVOSTI
–
–
–
–

pokračovať so zabezpečením stravovania dôchodcov
v prípade záujmu poskytnúť opatrovateľskú službu
podporovať zriadenie materského centra a klubu seniorov
poskytovať sociálne poradenstvo

OBLASŤ ŠKOLSTVA, VZDELÁVANIA,
KULTÚRY A ŠPORTU
–
–
–
–
–
–
–

financovať ZŠsMŠ Košická Polianka v záujme všestran
ného rozvoja detí, skvalitnenia vyučovacieho procesu
podporovať činnosť obecnej knižnice
podporovať tradičné kultúrne a športové akcie v obci,
podporovať činnosť folklórnej speváckej skupiny „Po
ľančanka“, Dobrovoľného hasičského zboru a Klubu
slovenských turistov
podporovať vydávanie časopisu „Život Košickej Polianky“
podporovať letné kino v areáli školy,
podporovať aktivity na multifunkčnom ihrisku

OBLASŤ BEZPEČNOSTI OCHRANY OBČANOV
A MAJETKU A OBLASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
–
–
–

udržiavať a skvalitňovať kamerový systém v obci
uskutočniť úpravu verejných priestranstiev v obci
realizovať novú výsadbu na verejných priestranstvách

OBLASŤ INFORMOVANOSTI
–
–

podľa potrieb zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
resp. stretnutia s občanmi
aktualizovať vývesné tabule a internetovú stránku obce

Vážení občania,
prizývam vás všetkých na plnenie
tohto programu. Jeho splnenie
bude na úžitok a prospech nás všetkých.
Vopred vám, za váš záujem a podiel,
ďakujem!
starostka obce
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 V NAŠEJ OBCI
Tohtoročné voľby sú za nami. Chvalabohu ! Napätie psychiky
mnohých kandidujúcich a ich rodinných príslušníkov skončilo.
Neúspešným môže byť ťažko ešte dlho. Nie každý to zvláda
rovnako. Niekto ľahko, iní ťažko, niekto vôbec. Boli sme toho
svedkami už v komunálnych voľbách 2014. Je však vecou ne
úspešných, ako sa vysporiadať s vôľou väčšiny. Tá väčšina v našej
obci bola t. r. 533 zúčastnených voličov (64,7 %) z počtu 824
oprávnených voliť.
Z pôvodných troch kandidátov na post starostu obce na
koniec kandidovali len dvaja. Kandidujúci exstarosta z rokov
2010 – 2014 sa tri dni pred voľbami kandidatúry vzdal. Proti
doterajšej starostke zostal jeden protikandidát, ktorý okúsil
prácu v samospráve ako poslanec a zástupca starostky v ro
koch 2015 – 2016 (v marci 2017 sa mandátu poslanca vzdal).
Pokúsil sa o opätovné získanie dôvery voličov, tentokrát už
na post starostu. Podporil ho v tom odstupujúci kandidát,
ktorý odporučil desiatkam svojich voličov voliť jeho. Výsledok
poznáme: 342 hlasov Mgr. Marta Petrilová (64,4 %), 173 hlasov
Ing. Radko Boda (33,6 %).
Novozvolená starostka a sedem zvolených poslancov zložia sľub
na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vo štvrtok 6. 12. o 17.00 hodine v sále KD. Všetkých vás srdečne
pozývame.

Vážení spoluobčania,
na tomto mieste mal byť môj otvorený
list adresovaný kandidátovi Františkovi
Smrčovi. Súhlasila s tým aj redakčná rada
ŽKP. Mala to byť moja reakcia na jeho
predvolebný leták. Namiesto pozitívne
ho oslovenia vás, voličov a predloženia
konštruktívneho a presvedčivého volebného programu sa
pustil do mňa, svojho predchodcu v rokoch 1994 – 2010
a už nekandidujúceho (!) ani na poslanca. Zvolil si však
metódu nevyberavého osočovania a znevažovania, aká
„sa zaviedla“ v obci už pred voľbami v roku 2006. Na ne
pravdy, prekrútené skutočnosti a invektívy uvedené v jeho
predvolebnej písomnosti doručovanej do vašich schránok
nebudem reagovať, zabralo by to celé strany. A aj tak by
nás to neposunulo k názorovému zblíženiu. Kde niet
schopnosť reálneho sebahodnotenia a kde prístup k ľuďom
určuje vnútorná nespokojnosť až zloba namiesto dobrej
vôle a charizmy – tam ťažko dosiahnuť pozitívnu zmenu.
Aj pokus vyriešiť si to osobne by bol daromný. Svedčí o tom
nesebakritický pohľad na „svoje starostovanie“ počas celého
volebného obdobia až po neodovzdanie funkcie starostu
novej starostke obce na prelome rokov 2014 – 2015. Mohlo
by sa na to zabudnúť, ale neštandardné sprievodné udalosti,
ich televízna publicita a videozáznam z ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva 2. 1. 2015 na webovej
stránke obce to nedovolia.
Otvorený list nikomu neadresujem a ani súkromne nepí
šem. Vidím, že to nemá význam. Žiaľ. Je mi to veľmi ľúto,
s Ferom sme boli celkom dobrí kamaráti a spoločníci. Bolo
to najmä v časoch, keď sme spoločne vytvárali podmienky
pre náš poliansky futbal. Všetko je už minulosťou: poliansky
futbal (vrátane ihriska), ale najmä dobré vzťahy. Bohužiaľ.
Pre Ferovu neférovosť.        Karol Dzugas
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O ČOM SA PÍSALO
V ŽKP pred 35 rokmi
Život nie je súčasnosť. Život je minulosť, z ktorej cez prítomnosť prechádzame do budúcnosti. Táto rubrika sa usiluje
poskytnúť nám takéto časové prepojenie,
kontinuitu nášho komunálneho života.
Z nedávnej minulosti prinášame dva
pohľady, ktoré zaznamenal náš časopis
„ŽIVOT Košickej Polianky“ v novembrovom čísle 11/1983.

OBEC PLNÁ
KVETOV
Opadávajúce listy stromov, skoré
súmraky, nízke nočné teploty a chlad
nejšie dni svedčia o úplnej vláde tohoto
ročného obdobia – jesene. Je tu prakticky
aj koniec vegetačného obdobia a s ním aj
záver našej celoobecnej súťaže „OBEC
PLNÁ KVETOV“. V priebehu roka
sme sa mohli presvedčiť o tom, že našim
gazdinám nie je cudzie pestovanie kvetov
a ruží vo svojich záhradkách pred doma
mi, ale aj vo dvoroch, okolo chodníkov,
schodíšť a pod. Niekde sa to darí veľmi
dobre, niekde však menej. O čo krajšia
záhradka, o to viac získava na kráse celá
obec. A o to v našej súťaži ide.
Vyhodnotiť, ktoré zo záhradiek boli
najkrajšie po celý rok, bolo skutočne
ťažké. Veď všetky záhradky v obci sú
rôzne, čo do tvaru i veľkosti, niektoré sú
výlučne kvetinové, u mnohých sa aj myslí
aj na dopestovanie zeleniny, v niektorých
nechýbajú ani ovocné stromy, kry, či vinič.
Pri hodnotení sa bral zreteľ aj na bez
prostredné okolie záhradky. V mnohých
prípadoch narúšalo celkový vzhľad zá
hradky dlhodobé skladovanie rôznych
materiálov (piesok, štrk, kamene, uhlie
a pod.) alebo nevykosená tráva a burina
pred ohradou. Pozitívne boli hodnotené
záhradky s kvetmi alebo pestovaným
trávnikom pred oplotením.

Kundráthovej, č. d. 159. Tretie miesto
patrí záhradke Agnesy Takáčovej, č. d. 74.
Menovaným budú odovzdané vecné ceny
na slávnosti 66. výročia VOSR 7. 11.
V hodnotení ulíc sa najviac páčila ulica
pozdĺž potoka (č. d. 1 až 35), ulica k uči
teľskej bytovke, ale aj „Krížna“ (č. d. 185
až 198), ale aj ďalšie.
Majiteľkám víťazných záhradiek bla
hoželáme a vyslovujeme uznanie nad ich
starostlivosťou o svoje záhradky; uznanie
patrí aj tým, ktoré sa neumiestnili na pr
vých troch miestach, ale ich záhradky si
zasluhujú pochvalu. Ťažko je ich všetkých
vymenovať, lebo je ich väčšina. Tieto zá
hradky môžu byť najkrajšími možno už
na budúci rok, kedy budeme túto súťaž
viesť znova. 		   (ŽKP)

VEČER ÚCTY
– pod týmto názvom pripravilo MKS
(pozn.: Miestne kultúrne stredisko)
v spolupráci so základnou organizáciou
Zväzu invalidov pri príležitosti mesia
ca úcty k starším tematický večer pre
najstarších obyvateľov obce. V kultúr
nom stredisku k nim prehovoril riaditeľ
MKS. Po spoločnej besede o kultúrnych
zvykoch a ľudových tradíciách obce si
pozreli krátky film o Moravanke a fareb
né diapozitívy z II. Stretnutia Polianok
ČSSR. Prostredníctvom diapozitívov sa
zoznámili aj s družobnou obcou Blatná
Polianka. V závere príjemného večera
pri čaji navštívili prostredníctvom filmu
exotickú krajinu Mexiko.		
(red.)

			

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

i nf o r mu j e

konštatuje

• na základe dokladov úradných listín
(kópií zápisníc a uznesení Obecného
zastupiteľstva Košická Polianka (ďalej
len „OZ“) z mesiaca december 2010
predložených poslancom Mgr. Dzu
gasom, že zasadnutie OZ uskutočnené
31. 12. 2010 bolo zvolané a usku
točnené v rozpore s platnou zákon
nou úpravou, t. j. aktuálnym znením
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
preto uznesenia schválené na zasad
nutí OZ 31. 12. 2010 nemajú právne
účinky na uznesenia riadne schválené
na zasadnutí OZ 16. 12. 2010,
• že z uvedeného dôvodu uznese
niam č. 35 o jednorazovej odmene
za dlhoročnú poslaneckú činnosť
poslancov JUDr. Jozefa Čelináka a Rafaela Horvátha a č. 36 o odmene pre
starostu obce Mgr. Dzugasa za vý
sledky dosiahnuté v obci v rokoch
2009–2010 zo dňa 16. 12. 2010 nebola
pozastavená platnosť a sú nepretržite
účinné doposiaľ, preto sa žiada, aby
ich obec splnila.
Dôležité: za dve uznesenia v časti „konštatuje“ hlasoval jeden poslanec, ostatní
šiesti sa zdržali. Morálne ocenenie dvoch
dlhoročných poslancov pri príležitosti
ukončenia ich poslaneckej činnosti sym
bolickou čiastkou 10 € brutto za jeden
rok výkonu funkcie (21 a 34 rokov) sa tak
neuskutočnilo. V prípade starostu obce
išlo o odmenu vo výške 25 % ročného
platu za úspešné projekty pri revitalizácii
obce vo výške 360 000 € a 400 000 €, vý
stavbu multifunkčného ihriska, obnovu
sály a kuchyne KD, vydanie publikácie
o obci atď. Zasadnutie OZ na Silvestra
2010 nebolo zvolané podľa zákona
o obecnom zriadení, ale len telefonicky
novým starostom obce 4 hodiny pred
termínom zasadnutia.

Svätá Barbora ťahá drevo
zo dvora.
Ó

Na svätú Katarínu zalezieme
pod perinu.
Ó

Aké sú výsledky súťaže?
Po súčte všetkých získaných bodov
s prihliadnutím na všetky objektívne sku
točnosti, bola jako najkrajšia vyhodnotená
záhradka Márie a Alžbety Matisovej,
č. d. 9 a jako druhá záhradka Heleny

(dokončenie zo s. 5)

Vtedajší riaditeľ MKS Karol Dzugas ako
premietač na podujatí s dôchodcami. Touto
premietačkou prešlo v našom kine v rokoch 1979
až 1992 celkom 552 613 metrov filmového pásu
pri 581 predstaveniach

Pekná jeseň znamená veternú
zimu.
Ó

Priateľov a zdravia nikdy
nie je dosť.

13 ¦ život košickej polianky

Spoločenská kronika
NAŠI NAJMENŠÍ
Júl 2018

Martin Kondáš, č. d. 86

August 2018
Tomáš Starzyk, č. d. 84
Justín Fráter, č. d. 41

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI

Ladislav Bota
č. d. 179, *1963, +17.  9. 2 018
Miroslav Dulina
č. d. 96, *1969, +11. 11. 2018

SVOJE „ÁNO“
SI POVEDALI
Ing. Stela Surovičová, č. d. 217
Michal Eperješi, Košice
Mgr. Michaela Bérešová, č. d. 25
Ing. Lukáš Kažimír, Prešov
Lucia Vodarčíková, č. d. 150
Matej Švec, Košice

Poznámka: V rubrike uverejňujeme údaje týkajúce sa obyvateľov s trvalým pobytom v Košickej Polianke.
Ak pôvodom naši občania zmenili trvalý pobyt, tunajšia matrika nedisponuje s novými matričnými údajmi
o nich, napr. o uzavretí sobáša, narodení dieťaťa alebo úmrtí. Pri matričných udalostiach, ktoré sa stali v cudzine, informáciu môžeme zverejniť až po tom, čo matričný úrad dostane oznámenie o zápise z Osobitnej
matriky Ministerstva vnútra SR. Mgr. Eva Matiová, matrikárka

DEŇ OBCE
SLÁVNOSŤ PRE
NAJMLADŠÍCH A SENIOROV
Druhá októbrová nedeľa patrila v našej obci jej najmladším a najstarším obyvateľom.
Na slávnostnej akadémii v sále kultúrneho domu uvítala obecná samospráva nových
občiankov narodených v predchádzajúcich dvoch rokoch. Prišli s nimi ich rodičia,
s niektorými aj starí a krstní rodičia. A tak boli „v kulturáku“ všetky vekové kategórie.
K najmladším občiankom a ich najbližším, ako aj ku našim seniorom sa pri príleži
tosti októbra, mesiaca úcty k starším, slávnostne prihovorila starostka obce. Všetkým
popriala mnoho zdravia a každodennej radosti zo života vo svojich rodinách. Darčeky
ako pamiatku na príjemné nedeľné popoludnie prevzali z rúk starostky a poslancov
obecného zastupiteľstva jedni i druhí. A pre všetkých prítomných v sále predviedli
pôsobivý program deti a žiaci našej novej Základnej školy s materskou školou. Zlatým
klincom kultúrneho programu bolo pásmo Abovská svadba v podaní folklórneho sú
boru Abovčan z Čane so spoluúčinkujúcou ženskou speváckou skupinou folklórneho
súboru Košičan. Nechýbali podpisy do pamätnej knihy, prípitok na zdravie a malé
občerstvenie.					K. Dzugas, foto Iveta Ivanková
Rady obyvateľov Košickej Polian
ky v ostatných dvoch rokoch rozšírili
a na slávnostnej akadémii v októbri 2018
boli uvítaní do života obce:
Marianna Bodová,
Erica Lily Fletcher, Justín Fráter,
Sara Fráterová, Miroslav Gaži,
Dávid Horváth, Gréta Horváthová,
Natan Jalowiec, Karmen Janová,
Viktória Karabová, Martin Kondáš,
Diana Kondášová, Stanislav Lejko,
Andrej Lörinc, Mia Nagyová,
Tobias Perunský, Sarah Seligová,
Sofia Szirmayová, Peter Takáč

Príprava, ochutnávka a vyhodnotenie
rôznych druhov kotlíkových guľášov
od siedmich súťažiacich kolektívov počas
ostatnej augustovej soboty dominovalo
Dňu obce Košická Polianka. Varešku
a medailu za najlepší guľáš získalo ku
chárske duo Miroslav Janočko a Patrik
Fech. Na druhom mieste sa umiestnila
partia z okresného úradu práce a tretie
miesto obsadila Poľančanka. Bohatý
sprievodný kultúrny program tvorili
vystúpenia dvoch domácich súborov –
ženskej speváckej skupiny Poľančanka
a hudobnej skupiny Play a pozvaných
hostí – folklórneho súboru Kadlubek
z Valalík (na zábere) a skupiny Ščamba
v omladzujúcej speváckej zostave. Nechý
bala bohatá tombola, tradičné skákacie
hrady, ukážky cvičiteľov operených drav
cov, maľovanie na tvár, langoše a ďalšie
občerstvenie. Domáci Dobrovoľný hasič
ský zbor prevzal od starostky obce ocene
nie za aktívnu celoročnú činnosť. Hasiči
ocenili spoluprácu so starostkou medailou
za príkladnú prácu a Pozdravným listom
Prezídia DPO SR k životnému jubileu.
Viac vám o tomto vydarenom podujatí,
ktorému mimoriadne prialo aj letné po
časie, prezradí fotogaléria záberov na s. 8.
				(KDz)
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POŽEHNANIE
ZBROJNICE
Obnovená hasičská zbrojnica v našej obci „sa tešila“ pozor
nosti, ktorej sa jej dostalo v prvú novembrovú nedeľu 2018.
Po svätej omši k nej prišiel slávnostný sprievod veriacich
s kňazom a asistenciou, aby bola po rekonštrukcii požehnaná.
Obnova sa dotkla aj sošky svätého Floriána, patróna hasičov.
Hľadí na našu obec z výklenka na priečelí budovy od roku 2001,
kedy bola naša obec úspešná v Programe obnovy dediny. V úvode
odzneli ďakovné slová z úst predsedu DHZ Košická Polianka
Jozefa Beňu na adresu obecnej samosprávy za úsilie, organizač
né a finančné zabezpečenie obnovy zbrojnice z ministerských
a obecných prostriedkov. Potešenie z dobrovoľných hasičov
a z dosiahnutého výsledku na budove zbrojnice neskrývala ani
starostka obce Marta Petrilová. Poďakovala všetkým, ktorí sa
na prácach podieľali. Slávnosti sa zúčastnili hostia z Dobrovoľnej
požiarnej ochrany (DPO). „Ste prvou obcou v okrese, ktorá dáva
takto slávnostne do ďalšieho užívania vynovený stánok dobrovoľných
hasičov zo štátnej podpory“ – povedal Miroslav Semanič, pred
seda Územnej organizácie DPO
Košice-okolie a súčasne Kraj
skej organizácie DPO Košice.
Po slávnosti sa v KD uskutočnilo
malé občerstvenie členov DHZ,
obecnej samosprávy a všetkých
aktérov milej slávnosti.
		

Karol Dzugas, foto autor

SPONZORI DŇA
OBCE 2018
* Mgr. Marta Petrilová, starostka obce * poslankyňa a po
slanci OZ: Adriana Behúnová, Miroslav Domonkoš, Mgr. Jozef
Košč, Róbert Papáč, Patrik Sudzina * AGENTÚRA GALA
XY, s. r. o. Košická Polianka 98 * JANETTE svadobný salón
Košice * Kynologický klub Košická Polianka – Jozef Poruban * VERTICAL s. r. o. – Ing. Milan Lejko, Košická Polianka
178 * EGRROFARM Košická Polianka – Róbert Göbl  * IVAN
BORECKÝ – AUTOSERVIS Zdoba * Reštaurácia Villa
Regia Košice * POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
PAŇOVCE * Martin Jankal-Hakos Gelnica * Vladimír Jurko –
JURTEX – predajňa pracovných odevov * S. B. B. Tech s. r. o.
Byster 197 – Ing. Stanislav Béreš * riaditeľka ZŠ Koš. Polianka
Mgr. Eva Ferková * Kaderníctvo GOLD Košice * MARBU,
s. r. o. Košice * KOSIT, a. s. Košice * Obec Trstené pri Horná
de * KOŠICE REAL, s. r. o. * COMPACT bezpečnostné sys
témy Košice * ŠPIRKO s. r. o. Košice * Peter Grejták – LAVANT
– ČISTIAREŇ * LABAŠ, s. r. o. Košice * STAVEBNINY KO
ČIŠ Krásna * Iveta Sokolová – OPTIMA Košice * Agropolianka
Košická Polianka * EMI SABINOV * BISTRO U PALIHO
KOŠICE * Daniel Demko Bukovec * Viktor Kysela Košice * Lenka
SUDZINOVÁ Košická Polianka * B. F. R., s. r. o. – pekárenská
a cukrárenská výroba Trebišov * Internetový obchod topanocky.
eu * GEOZEM s. r. o. * Marek HORVÁTH Košická Polian
ka * ŠČAMBA * ELMARK, s. r. o. Košická Polianka * Vladimír
Kudroč Košice * R. D. TECH Radoslav Dugas *

Obec Košická Polianka vyjadruje poďakovanie
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a uskutočnení Dňa obce 2018, za finančnú
i materiálnu pomoc a spoluprácu
pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia
Katarína má šumné meno, lenže chladné veno.
Ó

Na svätého Martina drž sa, synku, komína.
Ó

Aký je deň Kataríny, taký je január.
Aký je deň po Kataríne, taký je február.

ŠPORT
ŠPORTOVÁ AKCIA HODNOTENÁ NA 1*
Termín 27. 10. 2018 bol určený už vlani pri skončení I.
ročníka. Odvíja sa od košického maratónu mieru – tri týždne po ňom. Od svojho začiatku má svoje miesto v kalendári
bežeckých podujatí v širšom regióne. Od samého začiatku
je o ňu záujem vyjadrený trojcifernou účasťou. Tohto roku
mala 157 prihlásených a 126 zúčastnených, nerátajúc vyše
tri desiatky súťažiacich detí v predpoludňajších rozbehoch.
Košickopolianska desiatka. Skratkou: KP10. O nej je „reč“.
Jej druhý ročník bol čo do počasia v porovnaní s vlaňajším
temer identický: dopoludnia viac-menej slnečno, popoludní
skôr daždivo. Avšak jemný dáždik po toľkých dňoch letných
a jesenných horúčav bol skôr potešením a občerstvením. Bežci
sú na to pripravení. Druhý ročník KP10 však bol oproti prvému
viac „polianskejší“. Bol úplne „košickopoliansky“! Pýtate sa,
prečo ? – Preto, lebo sa bežal výlučne v našom chotári – ulicami
obce a štátnou cestou III. triedy k Sadom nad Torysou. Tam
na tom mostíku pred Bysterom, kde bola otáčka, končí náš ka
taster. Hranicu tvorí potôčik tečúci od bysterského futbalového
ihriska (ktoré je, čuduj sa svete, na území Košickej Polianky).
Polianskejší bol aj preto, že bežcom na kultúrne pookriatie
po telesnej únave zaspievala rúča „Poľančanka“.
„Z môjho pohľadu bol tento ročník ešte krajší a vydarenejší ako
vlaňajší. Usporiadatelia už vedeli, čo všetko treba pre bežcov pripraviť. Aj zmena trate prospela a všetci si ju pochvaľovali“ – povedal
mi hlavný rozhodca Peter Buc. „Je mnoho a mnoho pozitívnych
ohlasov od bežcov. Každý chválil tu krásnu rodinnú atmosféru,
ktorá vládla na 2. ročníku KP10. Nikomu preto ani nevadí, že beh
sprevádzajú dažďové kvapky…
Mnohí bežci sa už dnes tešia na 3. ročník a dávajú to hlasne
najavo. To je najväčšia odmena pre usporiadateľov! Takže dávam
tomuto bežeckému podujatiu 1 s hviezdičkou“ – zavŕšil svoje hod
notenie KP10 Peter Buc.
Treba dodať, že na vyslovenom hodnotení má leví podiel
práve on spolu s manželkou Annou – za bezchybnú registráciu
bežcov, štarty vo všetkých kategóriách, meranie bežeckých ča
sov, vyhodnotenie pretekov a publikovanie výsledkov na webe.
„Jednotku s hviezdičkou dávame aj my vám obom a všetkým s vami
spolupracujúcim na týchto pretekoch.“

1. a 2. kolo
3. kolo
Občerstvenie
Štart/Cieľ

(pokračovanie na s. 16)

Autor grafiky trate: Peter Domonkoš ml.

ŠPORT
ŠPORTOVÁ AKCIA
HODNOTENÁ NA 1*
Medzi usporiadateľmi na trati 2. roční
ka KP10 boli aj tri Dobrovoľné hasičské
zbory. Domáci zbor a DHZ Ruskov do
plnili tohto roku aj hasiči DHZ Rákoš.
Usmerňovaním dopravy dbali na bezpeč
nosť bežcov. Beh sa totiž koná za plnej
premávky na cestách, ktorými vedie trať
pretekov.
Autorom myšlienky, zakladateľom
a prvotným hýbateľom KP10 bol náš
rodák Daniel Lengyel. Kedysi aktívny
futbalista, teraz ešte aktívnejší amatérsky
bežec. Ani pri 2. ročníku si nedoprial
štartovať ako súťažiaci. Organizačné
povinnosti mu to nedovolili. Možno
o rok-dva. Čo hovorí o druhom ročníku
on ? „Podarilo sa nám udržať úroveň spred
roka. Ba môžem povedať, že sme si latku
zdvihli ešte vyššie.“ Druhým dychom
dodáva: „Mňa osobne potešilo najmä to,
že sa celé preteky zaobišli bez akýchkoľvek
problémov či zranení. Tohtoročné zmeny
v organizácii sa nám osvedčili. Preto chcem
aj takto poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na prípravách a uskutočnení podujatia.“
„Vďaka patrí aj Tebe, Dano“ – kontrujem
jeho slovám – „a určite aj tvojím dvom
najbližším, manželke a dcérke za toleranciu
toho, že si mnoho dní svoj voľný čas nevenoval im, ale prípravám pretekov.“ „Tak je,
tak,“ – priznáva Dano – „ďakujem vám,
Janka a Sofi !“
Sme radi, že môžeme v ŽKP všetky tie
poďakovania a vyznania tlmočiť.

VÍŤAZI 2. ROČNÍKA KP10:
70 m dievčatá (4 – 7 rokov)
1. Nina Nemergutová
2. Zara Benková
3. Lilka Petríková
chlapci (4 – 7 rokov)
1. Leo Gazdoš
2. Lukáš Hakavý
3. Richard Leško
300 m dievčatá (8 – 11 rokov)
1. Bianka Polovková
2. Nina Klemová
chlapci (8 – 11 rokov)
1. Samuel Struhársky
2. Samuel Sladík
3. Sosa Taavi
800 m dievčatá (12 – 15 rokov)
1. Janka Kovalíková
2. Alexandra Štrbáková
3. Daniela Lešková
chlapci (12 – 15 rokov)
1. Šimon Vereb
2. Patrik Guľa

ABSOLÚTNE PORADIE
DOSPELÝCH V II. ROČNÍKU KP10:
muži:
1. Eduard Hapák (1995)
Maras Team, čas: 32 :48
2. Ludvig Herich (1993)
BK Spartak Medzev, čas: 34:05
3. Imrich Pastor (1974)
Slávia TU Košice, čas: 35:39
ženy:
1. Barbara Chrenková (1995)
Dubnica nad Váhom, čas: 40:22
2. Andrea Hudáková (1993)
Activ life Košice, čas: 43:00
3. Stela Tudevdorj (1976)
Maras Team, čas: 45:33
Výsledný čas do jednej hodiny dosiahlo
102 bežcov z počtu 126 zúčastnených.
Podrobné výsledky 2. ročníka KP10
podľa vekových kategórií si môžete na
klikať na webstránke: www.beh.sk v časti
„Výsledky“. Jeden z linkov v tejto časti
webstránky vám poskytne bohatú foto
galériu z celého priebehu a vyhodnotenia
pretekov.
Medzi bežkyňami bola jedna domá
ca – Melánia Hakeová. Účasť v KP10 si,
ako sama s úsmevom povedala: „...len tak
vyskúšala, odbehla som jeden okruh z troch“.
Boli by sme radi, keby sme o rok
na 3. ročníku KP10 mohli vidieť ako
súťažiacu nie iba ju, ale hneď niekoľko
bežkýň a bežcov z našej obce. A nie iba
na krátkych trasách v detských kategóri
ách (kde, mimochodom, prevládala účasť
cezpoľných detí), ale v hlavnej súťaži
na 10 km. Bolo by to úžasné! Účasť na
šich domácich bežcov by im dala veľkú
pridanú hodnotu. Mali by sme koho po
vzbudzovať. S tréningom však treba začať
už teraz. Do ďalšieho ročníka zostáva už
len 11 mesiacov !		  Karol Dzugas

Cvičenia ZUMBY AIROBICU
sú od začiatku októbra každý štvrtok o 18:15 hod.; jogy každý utorok
o 18:00 hod. v bývalej MŠ v kultúrnom dome.
Vstupné na zumbu: 1 €, deti a dôchodcovia majú vstup zdarma.
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