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„Vodiči z Košickej Polianky a Krásnej na vlastné náklady opravujú cestu nikoho.“
„Nemohli sa na to dívať, tak sa do opravy cesty pustili samotní vodiči.“

KOMU SENZÁCIA – KOMU REALITA
Tak by sa dali charakterizovať tlačové správy a televízne šoty mnohých regionálnych 

a celoslovenských tlačených i elektronických médií na konci tohtoročného mája. Takéto 
niečo nebolo doposiaľ na Slovensku nikde chyrovať. Aspoň o tom nevieme. Preto to tak 
zaujalo širokú novinársku obec. K senzačnej správe pridali novinári pohľady na chla-
píkov s metlami, štetcami, lopatami, fúrikmi a niekoľkých so zhutňujúcimi „žabami“. 
Čistili stovky výtlkov od prachu, kamenčia, niekde aj vody, natierali ich penetračným 
prípravkom, zapĺňali ich horúcou asfaltovou zmesou a ubíjali ju do výtlkov na ceste 
z Košickej Polianky ku Krásnej. Pre kraj a Slovensko senzácia, pre nás domácich realita. 

Senzácie však nemajú v našom obecnom časopise zelenú. Preto nám komplexné 
vyjadrenie k tejto komplikovanej a pálčivej téme poskytla starostka našej obce Marta 
Petrilová. Napísala:

„Dôležitou spojnicou medzi obcou Košická 
Polianka a Mestskou časťou Košice-Krásna 
je účelová komunikácia, ktorej stav od hra-
nice okresov smerom k našej obci je alarmu-
júci až žalostný desiatky rokov. Táto úplne 
zničená komunikácia, miestami skoro nepre-
jazdná pre množstvo výtlkov, trápi nielen 
motoristov z blízkeho okolia. Má regionálny 
charakter, lebo spája dva okresy. Denne touto 
cestou prechádza niekoľko tisíc motoristov 
na ceste do zamestnania z vidieka do kraj-
ského mesta a opačne. Mnohí ju využívajú 
ako skratku, najmä v čase dopravnej špičky. 
Táto cesta nevedie len do samotnej Košickej 
Polianky, ale spája obyvateľov aj s  ďalší-
mi obcami smerom na  Sady nad Torysou, 
Košické Oľšany, Rozhanovce, Olšovany, 

Pohľad na Košickú Polianku spred troch rokov, z 12. júla 2016. Nájdete na zábere rozdiely oproti súčasnosti ?

(pokračovanie na str. 2)



život košickej polianky  ¦ 2 

KOMU SENZÁCIA – 
KOMU REALITA

(dokončenie zo s. 1)

Ďurkov. Taktiež, po tejto nezjazdnej komunikácii, zabezpečuje KSK 
prímestskú dopravu (EUROBUS) medzi MČ Krásna a Košicami 
cez Košickú Polianku a Sady nad Torysou.“

V minulosti to bola poľná cesta. Spevnenia a vyasfaltovania 
sa jej dostalo po vybudovaní poľnohospodárskych podnikov v cho-
tári Košickej Polianky v 70-tych rokoch minulého storočia (Štátne 
majetky, neskôr ZVBM – Závod na  výrobu bravčového mäsa 
a Hydinárska farma, po organizačných zmenách Agrokomplex, š. p., 
MPV Nitra, resp. Agrokombinát, a. s. Košice). Stala sa miestnou 
účelovou komunikáciou s regionálnym významom. Kvôli dochádzke 
zamestnancov z Krásnej, Košickej Polianky a ich okolia do uvede-
ných poľnohospodárskych podnikov bola na nej zriadená spomínaná 
autobusová linka, ktorá funguje dodnes. 

Nie je pre nás novinkou stav tejto komunikácie, avšak k jej vý-
raznému zhoršeniu došlo za posledné dva roky, najmä po tom, keď 
cesta v k. ú. Krásnej bola Mestom Košice komplexne zrekonštruovaná 
po hranicu okresu. Ako starostku Košickej Polianky ma táto situácia 
nesmierne mrzí. Obecná samospráva našej obce sa kladne stavia 
k potrebám obyvateľstva, nie sú nám ľahostajné podnety občanov. 
Snažíme sa slúžiť potrebám a skvalitneniu života v našej obci iba 
v zmysle zákona. Nakoľko cesta nie je naším majetkom (vychádzame 
zo súpisu majetku obce z roku 2015) obec nemá možnosti na vy-
členenie finančných prostriedkov na jej opravu. Obec nedisponuje 
vo svojom rozpočte toľkými finančnými prostriedkami, aby si túto 
cestu bez vlastníka vzala do majetku a komplexne zrekonštruovala. 
Máme za to, že cesta do Krásnej by mala byť logickým pokračovaním 
ako spojnica cesta III. triedy 3321 zo Sadov nad Torysou po hranice 
okresov Košice-okolie a  Košice-mesto a  byť v  správe KSK, ktorý 
spravuje  cesty II. a  III. triedy. Uvedomujúc si katastrofálny stav 
tejto komunikácie sme sa opakovane obrátili so žiadosťou o pomoc 
na KSK, bohužiaľ, neúspešne, bez akejkoľvek odpovede. Havarijný 
stav cesty medzičasom vyústil do petičnej akcie občanov, adresovanej 
Úradu KSK. 

Svojpomocné brigády na ceste „nikoho“. Začali sa z vlastnej 
iniciatívy občanov Košickej Polianky v jedno májové nedeľné popo-
ludnie. Naštartovali sa na ne tí, ktorí opakovane doplatili na stav 
cesty a spôsobili si škody na svojich autách. Následne sa k nim pri-
dali aj občania Krásnej. Publicita týchto aktivít, zdá sa, priniesla 
svoje.,,Ľady sa pohli“ aspoň v tom význame, že vedenie obce bolo 
prijaté u predsedu KSK. Výsledkom stretnutia boli informácie o tom, 

že kraj nemôže urobiť precedens a  vziať do  správy cestu, akých 
je v samosprávnom kraji veľa. Vedia pomôcť s prípravou projektov, 
ale nemôžu investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku. 

Obec Košická Polianka nemá cestu vo vlastníctve a  v  zmysle 
zákona o  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nemô-
žeme investovať do  cudzieho majetku, takže ponuky KSK sú pre 
nás neakceptovateľné. Jediným dôkazom KSK, že cesta je údajne 
vo vlastníctve obce, je výstup z portálu Informačný systém MCS. 

Podľa Portálu IS MCS Slovenskej správy ciest v  Bratislave, 
odboru Cestnej databanky SSC je zaznamená táto cesta v správe 
obce. Tento údaj tam začal figurovať po 1. 1. 2017 (novela cestného 
zákona). Pred týmto dátumom cesta bola bez vlastníka a správcu. 
Podľa mojich informácií ide o pracovnú verziu portálu, bez legis-
latívnej normy, ktorá by potvrdzovala obec ako vlastníka. Jediný 
zákonný vzťah, ktorý obec má k predmetnej ceste, je to, že sa nachá-
dza v katastri Košickej Polianky. 

Obec vlastní a spravuje miestne komunikácie v zastavanej časti 
obce, o ktoré sa stará, zabezpečuje pravidelnú údržbu a opravu.“ 

Čo povedať na záver ?

Polovica spojnice medzi Košickou Poliankou a  Krásnou, 
medzi okresmi Košice-okolie a  Košicami je zrekoštruovaná 
na  jedničku (v  roku 2016). Ide o  časť z Krásnej po  začiatok 
košickopolianskeho katastra. Stanoviská Úradu KSK a samo-
správy obce Košická Polianka na rekonštrukciu úseku od hranice 
okresov po Košickú Polianku vytvárajú patovú situáciu. Stav, 
z ktorého nevidno východisko. Začarovaný kruh. Ale to nemôže 
donekonečna pretrvávať. Môže byť spojnica okresov bez majiteľa 
a  správcu ? Riešenie sa musí nájsť ! Žijeme predsa v  jednom 
a tom istom štáte, v tom istom kraji a ako vodiči platíme všetci 
cestnú daň. Tá je po prerozdelení príjmom krajskej i obecnej sa-
mosprávy. Obidve spravujú cesty vo svojej pôsobnosti. A žijeme 
v tej istej dobe 21. storočia. Alebo nie ?! Košice sú v 21.  a my 
v Košickej Polianke stále v 20. storočí ?

Mgr. Marta Petrilová/Karol Dzugas

Úsek cesty z Krásnej po hranicu okresov…

…a úsek cesty od hranice okresov po Košickú Polianku. Vďaka všetkým zúčastneným „cestárskym aktivistom“ !
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Za obdobie 1. polroka obecné zastupiteľstvo 
v našej obci prijalo najmä tieto uznesenia:

   
vz a lo  na  vedomie 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) na naj-
bližších 6 mesiacov (júl – december 2019),

•  Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce (HK),
•  Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Košická Polianka 

za rok 2018, 
•  žiadosť o prenájom nebytových priestorov o. z. MEDVEDÍKY 

JUNIOR Charkovská 10, Košice zastúpeného konateľkou 
Bc. Monikou Takáčovou týkajúcich sa priestorov bývalej MŠ, 
ktoré tvoria súčasť viacúčelovej budovy kultúrneho domu,

•  Ročné vyúčtovanie prepravnej služby SČK za rok 2018,
•  Návrh rozpočtov obce na roky 2020, 2021,

schvá l i lo 

•  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho roz-
počtu na  financovanie projektov v  oblasti kriminality pre 
rok 2019 na  základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu 
kriminality – Rozšírenie kamerového systému v obci,

•  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úrady vlády SR 
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 – Dotačný 
program údržby ihrísk a štadiónov a inej športovej infratruk-
túry – Rekonštrukcia MFI v Košickej Polianke,

•  s finančným príspevkom vo výške 0,577 € na jedného obyva-
teľa na Abovský hlásnik v roku 2019,

•  stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019,
•  Rozpočet obce Košická Polianka na rok 2019,
•  Novelu VZN obce Košická Polianka č. 7/2015 o miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, 
•  Novelu VZN obce Košická Polianka č. 2/2015 o úhradách 

poskytovaných obcou,
•  Dotáciu v súlade s VZN č. 3/2015 o podmienkach poskyto-

vania dotácií z prostriedkov obce pre Rímskokatolícku cirkev, 
farnosť Nanebovzatia P.  Márie Košická Polianka vo výške 
3 000 € na rekonštrukciu schodov,

•  Všeobecne záväzné nariadenie obce Košická Polianka 
č. 1/2019
– o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v Základnej škole s materskou školou Košická 
Polianka (ZŠsMŠ) pre školský rok 2019/20,

– o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdav-
kov za pobyt dieťaťa v ZŠsMŠ, v materskej škole, od škol-
ského roka 2019/2020,

–  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosti Školského klubu detí pri ZŠsMŠ od školského 
roka 2019/20,

–  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a pod-
mienky úhrady v Školskej jedálni pri ZŠsMŠ od školského 
roka 2019/20, 

–  prenájom – uzatvorenie nájomnej zmluvy s osobitným zre-
teľom na nehnuteľný majetok, a to: nebytové priestory býv. 
MŠ nachádzajúce sa vo viacúčelovej budove KD zapísané 
na LV č. 430, o výmere 157,84 m², k. ú. Košická Polianka 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO     informuje
(zádverie, chodba, sociálne zariadenie, výdajňa stravy, chod-
ba) v cene 36 €/m2/rok s účelom využitia: prevádzkovanie 
súkromnej materskej školy, osobitný zreteľ je z dôvodu, že 
verejná obchodná súťaž bola neúspešná,

•  Záverečný účet obce za  rok 2018 a  súhlasí s  celoročným 
hospodárením bez výhrad,

•  Prebytok hospodárenia vo výške 49 998 €.
    Podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.  z. o roz-

počtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov sa pre účely tvorby peňažných fondov z prebytku   
vylučujú: 

 nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR v celkovej výške 
26 884 €, 

• prebytok hospodárenia podľa § 8 zákona č. 583/2004 vo výške 
23 114 €,

•  prevod 10 % z prebytku hospodárenia do rezervného fondu 
obce vo výške 2311 €,

•  zvyšok prebytku, t. j. 20 803 eur na použitie schodku finanč-
ných operácií,

•  zvyšok schodku vo výške 1660 eur vykryť prevodom z rezerv-
ného fondu,

•  Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2019 Obce Košická Polianka 
na zmenu rozpočtu na rok 2019 zo dňa 12. 6. 2019,

•  Investičný zámer s výstavbou bytového domu so 16 nájom-
nými bytmi a príslušnej technickej vybavenosti na parcele č. 
KNC 293/4, 293/1,599 k. ú. Košická Polianka,

•  financovanie výstavby bytového domu z prostriedkov Minis-
terstva dopravy a výstavby SR (MDaV SR) formou štátnej 
dotácie a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) formou 
úverových prostriedkov,

•  financovanie technickej vybavenosti bytového domu je z pros-
triedkov MDaV SR formou štátnej dotácie, zo ŠFRB formou 
úverových prostriedkov a z vlastných prostriedkov obce,

•  investorom stavby bytového domu s nájomnými bytmi je Obec 
Košická Polianka, pre ktorú bude vydané územné a stavebné 
povolenie, 

doporuč i lo

•  starostke obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy 
na  prenájom nebytových priestorov s  o. z. MEDVEDÍKY 
JUNIOR Košice od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024,

•  starostke obce zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre 
územné a stavebné konanie bytového domu so 16 nájomnými 
bytmi a príslušnej technickej vybavenosti na parc. č. KN 293/4, 
293/1 a 599 „C“ k. ú. obce,

schvá l i lo

•  Investičný zámer s výstavbou bytového domu so 16 nájom-
nými bytmi a  príslušnej technickej vybavenosti na  parcele 
č. KNC 293/4, 293/1 a 599 k. ú. Košická Polianka,

•  financovanie výstavby bytového domu z prostriedkov Minis-
terstva dopravy a výstavby SR (MDaV SR) formou štátnej 
dotácie a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) formou 
úverových prostriedkov,

•  financovanie technickej vybavenosti bytového domu je z pros-
triedkov MDaV SR formou štátnej dotácie, zo ŠFRB formou 
úverových prostriedkov a z vlastných prostriedkov obce,

•  investorom stavby bytového domu s nájomnými bytmi je Obec 
Košická Polianka, pre ktorú bude vydané územné a stavebné 
povolenie.

Spracované z: www.kosickapolianka.sk
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AKÚ VODU PIJEME
Svetový deň vody (22. marec) je každoročne príležitosťou pre 

vlastníkov studní v obciach bez vodovodu dať si urobiť bezplatný 
rozbor vody na dusičnany a dusitany. Aj tohto roku reagovali 
mnohí naši občania na výzvu Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Košice a  doniesli na  obecný úrad vzorky vody 
zo svojich zdrojov. Bolo ich neúrekom – celkom 122 vzoriek.

Výsledky rozborov nás už tradične nepotešili. Z  hľadiska 
dusičnanov je z uvedených 122 studní voda v medziach normy 
ani nie v polovici – v 57 studniach (47 %) a nevyhovujúca v 65 
studniach (53 %). Limit dusičnanov je 50 mg v jednom litri. Po-
kiaľ ide o dusitany, tie sú v drvivej väčšine v norme (v 120  tud-
niach). Dusitanový limit 0,5 mg/1 liter bol prekročený len vo 
vzorkách z dvoch vodných zdrojov. Najvyššie namerané hodnoty 
dusičnanov dosiahli t. r. v našej obci 170,1 mg. Je to viac než 
trojnásobok platnej normy. Najmenšie namerané hodnoty mali 
hodnotu 1 miligram, v  jednom prípade takmer nemerateľná 
hodnota, ktorá bola menšia ako 0,72 miligramu !

Ak to zhrnieme: väčšina vodných zdrojov v našej obci je na-
priek útlmu živočíšnej veľ kovýroby i domácemu drobnochovu 
stále závadná. Voda je nielen nevyhovujúca, ale je jej aj málo, 
hladina podzemnej vody klesá. – To len zdôrazňuje naliehavosť 
výstavby celoobecného vodovodu. Výsledky rozborov vody 
zo všetkých studní sú na webstránke obce.

Karol Dzugas

CELOOBECNÝ VODOVOD 
V (NE)DOHĽADNE ?

 Rozhodnutím č. IROP-2018-1118/4630-34 Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 3. júla 2018 bol Vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice (ďalej len 
VVS, a. s.) schválený nenávratný príspevok vo výške 953 474,36 € 
na výstavbu vodovodu v Košickej Polianke. K tejto skutočnosti 
bola medzi poskytovateľom, ktorým je uvedené ministerstvo 
a prijímateľom – VVS, a. s. zastúpenou generálnym riaditeľom 
Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. uzatvorená Zmluva o poskyt-
nutí nenávratného finančného príspevku. Celkové oprávnené 
výdavky na realizáciu projektu sú 1 059 415,96 €. Rozdiel medzi 
celkovými oprávnenými výdavkami a príspevkom ministerstva 
vo  výške 105 941,60 € má zabezpečiť VVS, a. s. z  vlastných 
zdrojov.

„V  tomto období prebieha verejné obstarávanie na  pred-
metný projekt a  so zahájením jeho realizácie sa počíta koncom 
tohto roka“ – píše sa v  liste VVS, a. s. adresovanom starostke 
obce Košická Polianka z  29. 5. 2019. V  liste ešte stojí, že  
„…v žiadnom prípade sa nejedná o ,volebný ťah starostky obce‘.“  Ta-
kéto tvrdenia sa objavili v predchádzajúcich mesiacoch na rôz-
nych miestach elektronického i iného lokálneho prostredia.

Treba k tomu ešte niečo dodať ? Asi nie, len trpezlivo počkať. 
Vydržali sme čakať desaťročia, čo je to oproti nim niekoľko 
mesiacov ?!     (KDz)

ZACHYTÁVAJME 
DAŽĎOVÚ VODU !

Voda je z  roka na  rok cennejšia – hovorí nadpis nosného 
článku letného vydania Abovského hlásnika č. 2/2019. „Vplyvom 
klimatických podmienok sa situácia mení a voda začína byť stra-
tegickou surovinou…“ – rozvíja tému v úvodníku čísla starosta 
Valalík. „Zásoby pitnej vody klesajú“ – dopĺňa.

Po vlaňajšom suchom roku si to uvedomujeme po poklese 
vody v našich studniach. Mnohí pristúpili k ich prehlbovaniu. Iní 
riešili nízky vodný stĺpec dovozom cisternou a vpustením vody 
do studne. Tieto pokusy neboli vždy úspešné. Mnohí ju vozia 
domov v malých bandaskách odinakiaľ alebo si ju kupujú balenú 
ako minerálku. 

S vodou musíme nakladať rozumne a hospodárne. Na zalie-
vanie zeleniny, kvetov či iných plodín a stromov v záhradách by 
sme nemali používať pitnú vodu. Poľahky si môžeme zachytávať 
dažďovú vodu zo striech domov a iných budov do sudov. Jeden 
sud sa však rýchlo naplní, ale aj rýchlo minie. Preto pouvažujme 
a zostave niekoľkých sudov s prepadom z jedného do druhého. 
Tak ako to robí záhradkár Jozef Hudák a iní v záhradkárskej lo-
kalite nad obcou, ale zaiste aj mnohí z vás. Malo by to samozrej-
mé v každom dvore. Preto poskytujeme túto inšpiráciu všetkým. 
Medzi sudmi pritom postačí krátka rúrka v hornej časti utesnená 
pastelinou alebo montážnou penou tak, aby voda po zaplnení 
prvého suda prepadávala do druhého, z druhého do tretieho...
atď. Nevypúšťajme vodu z domov bezducho na ulicu.

Viac o vode a ďalších zaujímavostiach v spomínanom Abov-
skom hlásniku sa dočítate v jeho elektronickej podobe na web-
stránke: regionhornad.sk/abovsky-hlasnik/archiv-cisel alebo 
v tlačenej podobe uverejnenej v jednej z propagačných skriniek 
na zastávke autobusu pri našom obecnom úrade. 

 

Užitočná inšpirácia od záhradkárov 
Text a foto: Karol Dzugas

Do Jána (24. 6.) sa deň dĺži, po Jáne kráti. 

v v v

Ak je pred Annou (26. 7.) pekne, je po Anne mrzko.
slovenské príslovia
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AKO SME VOLILI 
TOHTO ROKU

V uplynulom polroku sme mali možnosť trikrát uplatniť svoje 
ústavné volebné právo. Dvakrát v dvojkolovej voľbe prezidenta 
SR a raz vo voľbách do Európskeho parlamentu. Vo voľbách 
hlavy štátu sme krúžkovali meno jedného z kandidátov z cel-
kového počtu 13 kandidujúcich na najvyšší ústavný post (štyria 
kandidujúci sa vzdali). Pri „eurovoľbách“ sme krúžkovali strany. 
Pre zadokumentovanie výsledkov volieb v našej obci pre našu 
vlastnú históriu, ale aj na opätovné pripomenutie si ich výsled-
kov s odstupom času sa k nim krátko vraciame.

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

I. kolo 16. 3.
 poradie meno kandidáta počet hlasov  %
 
 1.  Zuzana Čaputová  127 34,41
 2.  Maroš Šefčovič  84 22,76
 3.  Štefan Harabin  71 19,24
 4.  Marian Kotleba  33 8,94
 5.  František Mikloško  22 5,96

Kandidáti v ďalšom poradí získali v Košickej Polianke menej 
ako 5 % alebo žiadne hlasy.

II. kolo 30. 3.
 poradie meno kandidáta počet hlasov  %

 1.  Mgr. Zuzana Čaputová  176 58,4
 2.  JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.  105 41,6

Volieb prezidenta v  druhom kole sa v  Košickej Polianke 
zúčastnilo 181 voličov (34,88 %).

V  celoslovenskom meradle bola účasť 1.808.985 voličov 
(41,79 %).

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
25. 5. 2019

Pri týchto voľbách, ktoré patria k  najmenej „zaujímavým“ 
voľbám pre našich voličov (akiste aj voličov iných európskych 
krajín – členov EÚ), sme mali možnosť podporiť jednu z 31 kan-
didujúcich strán. Pri polovici z nich sme sa mohli len počudovať, 
čo za politické strany sú v SR registrované, aby kohosi vyniesli 
na super lukratívny post poslanca Európskeho parlamentu.

Z 828 registrovaných voličov v Košickej Polianke sa euro-
volieb zúčastnilo 139 voličov (16,18 %). Najviac hlasov našich 
občanov získali:

 1.  SMER-SD 34 
 2.  Koalícia PS a SPOLU 25
  3.  OĽANO 14
 4.  SaS  13
 5.–6. Kotleba ĽSNS 12  SNS 12
 7.  KDH  9 

Burina na pozemkoch 
je priestupkom

 Upozorňujeme vlastníkov pôdy na  dodržanie zákona 
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy v znení neskorších predpisov. V zmysle § 3 citovaného 
zákona okrem iného je povinnosťou vlastníka, nájomcu 
a správcu pozemkov predchádzať výskytu a šíreniu burín 
na neobrábaných pozemkoch.

 Dovoľujeme si vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpe-
čenie starostlivosti a pravidelné kosenie na vašich pozem-
koch: záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, 
ktoré nie sú prenajaté poľnohospodárskej spoločnosti alebo 
podnikateľovi z agrorezortu. 

 Pozemkový a lesný odbor OÚ Košice-okolie pri zistení 
a prerokovaní priestupku môže vlastníkovi, správcovi a ná-
jomcovi za nedodržanie povinnosti uložiť pokutu v zmysle 
§ 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

Mgr. Marta Petrilová, starostka obce

Teplý Jakub (25. 7.), studené Vianoce. 
 

v v v

Keď na Margitu (13. 7.) prší, nebude hrozna. 
slovenské príslovia

Tohto roku sme krúžkovali 
za novučičkými plentami 

(kdz)



Deň  ma t i e k



Deň detí

Foto na dvojstrane: Iveta Ivanková
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Poznámka: V rubrike uverejňujeme údaje týkajúce 
sa obyvateľov s trvalým pobytom v Košickej Polian-
ke. 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 zverej-
niť až po tom, čo matričný úrad dostane oznámenie 
o zápise z Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR. 

Mgr. Eva Matiová, matrikárka

S p o l o č e n s k á k r o n i k a

NAŠI NAJMENŠÍ
December 2018

Diana Maliarová, č. d. 94
Daniel Lipták, č. d. 69

Január 2019
Lívia Sliacka, č. d. 110
Elisse Varga, č. d. 241

Marec 2019
Stella Horváthová, č. d. 188

NAVŽDY NÁS 
 OPUSTILI
December 2018

František Hake, 84-ročný, č. d. 158 
Mária Dulinová, 78-ročná, č. d. 96 

Január 2019
Margita Peková, 88-ročná, č. d. 157
Pavel Onofer, 60-ročný, č. d. 84
Ladislav Horváth, 86-ročný, č. d. 8

Marec 2019
rodáčka Ing. Mária Kršiaková, 
 r. Belanská, 59-ročná
Bartolomej Staňo, 72-ročný, č. d. 218

SVOJE „ÁNO“
 SI POVEDALI

Martin Bavoľár, č. d. 235
 Ing. Veronika Lešová, Kazimír

SENIORI, POZOR!
 Polícia opakovane zaznamenáva trest-

nú činnost páchanú na senioroch. Starší 
ľudia sú dôverčivejší a srdečnejší, a preto 
sú najčastejšie obeťami podvodov a krá-
deží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, 
ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou 
prosbou o finančnú pomoc. Oslovujú ich 
telefonicky alebo v  ich príbytku. Vydá-
vajú sa za zástupcou plynární, elektrární, 
pracovníkov sociálnych úradov a  iných 
spoločnosti. Častokrát ponúkajú na pre-
daj rôzny tovar za „výhodné“ ceny. 

POLÍCIA RADÍ:
• Ak vás telefonicky kontaktuje osoba, 

ktorá sa vydáva za  vášho príbuzného 
a  žiada peniaze, overte si čo najskôr, 
či skutočne volal váš príbuzný, obratom 
mu zavolajte.

• Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú 
nepoznáte.

• Nezamieňajte peniaze cudzej osobe, 
ktorá tvrdí, že nemá bankovky nižšej 
hodnoty.

• Cez telefón nikdy neposkytujte osobné 
a iné citlivé údaje.

• Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste 
výhercom a prišli vám vyplatiť výhru.

• Cudzie osoby nikdy nepúštajte do prí-
bytku a nezostávajte s nimi osamote.

• V prípade náznakov ohrozenia a ne-
bezpečia hlasno volajte susedov a ľudí 
na ulici.

Pri ohrození volajte políciu na tel č. 158 
alebo na linku tiesňového volania 112.

OBECNÁ 
ZABÍJAČKA 

v v v
má byť podujatím nie iba pre gurmánov, 

ale vo veľkej miere aj pre milovníkov folkló-
ru a ľudových tradícií vidieckeho prostredia. 
O  to sa usilovali v  prvú marcovú sobotu 
usporiadatelia tretieho ročníka tohto pod-
ujatia Obec Košická Polianka a Kultúrne 
centrum Abova Bidovce a účinkujúci. Boli 
nimi mužská spevácka skupina Košicke 
špivaci, Folklórny súbor Jahodná a domáca 
ženská spevácka skupina Poľančanka. Pod-
ujatiu nechýbala tombola, v ktorej viacerých 
potešili aj zabíjačkové produkty a špeciality.

BEZ PLESU 
BY TO NEŠLO

v v v
Ani tohtoročné fašiangy sa v našej obci 

neobišli bez fašiangového plesu, ktorý si 
píše už dvojcifernú tradíciu. Tohto roku 
zabávala jeho účastníkov hudobná skupina 
Montana band. V kultúrnom programe sa 
predstavilo dievčenské tanečné kvarteto 
Grimmy Dance Company a  tanečný pár 
spoločenských tancov z Tanečného klubu 
Ellegance PetraVidašiča z Košíc.

Máj 2019
František Staňo, 74-ročný, č. d. 27
Alžbeta Stolárová, 83-ročná, č. d. 100
Ladislav Juhás, 91-ročný, č. d. 182
Alexander Szimko, 81-ročný, č. d. 215

Jún 2019
rodák Ľubomír Janočko, 46-ročný
Bartolomej Pota, 64-ročný, č. d. 208

Foto : Iveta Ivanková
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POĽANČANKA 
V ZLATOM PÁSME

Jasný deň Nanebovzatia Panny Márie (15. 8.) 
sľubuje peknú jeseň. 

v v v
Aký Bartolomej (24. 8.), taká celá jeseň.

slovenské príslovia

Letecký záber na obec a spojnicu okresov s kilometrážou úsekov „nikoho“. Viac v článku na 1. a 2. strane 

 Ženská spevácka skupina POĽANČANKA sa v poslednú aprí-
lovú nedeľu úspešne zúčastnila 49. ročníka súťažnej regionálnej pre-
hliadky v speve ľudových piesní DARGOVSKÁ RUŽA vo Svinici. 
Porota ohodnotila jej spevácky prejav zaradením do Zlatého pásma. 
Sú do  neho zaradzované najvyspelejšie kolektívy a  jednotlivci. 
Od prvého vystúpenia v februári 2017 ubehli dva roky intenzívnej 
práce, nácvikov a vystúpení na rôznych podujatiach v obci i mimo 
nej a na tradičných podujatiach mikroregiónu Hornád. 

 Veľké poďakovanie za dosiahnutý úspech patrí hlasovej peda-
gogičke Mgr. Erike Švedovej, ale aj členkám: Kataríne Florkovej, 
Agnese Hudákovej, Magdaléne Janočkovej, Serafíne Pčolinskej, Regíne 
Pekovej, Marte Petrilovej, Regíne Tóthovej a Valérii Vodarčíkovej.

 Gratulujeme, milé a šikovné ženičky a prajeme všetkým pevné 
zdravie a veľa síl na ďalšiu reprezentáciu obce!    ŽKP

ODPOLUDNIE 
VENOVANÉ MAMÁM

Druhá májová nedeľa patrila aj v našej obci mamám. Všetkým, 
bez rozdielu veku. Aj tým, ktoré sa už dožili vnúčat a pravnúčat. 
Pestrofarebnú kyticu kultúrneho programu im uvili deti a žiaci našej 
ZŠsMŠ. Do kytice pridali niekoľko ruží svojho vystúpenia muži spe-
váckej skupiny Hrádek z Košického Klečenova a spevácka skupina 
Poľančanka. Potešila aj skutočná, voňavá ruža a spomienkový darček 
z rúk zástupcov obecnej samosprávy. Všetko o slávnostnej akadémii 
ku Dňu matiek, ale aj ku Dňu detí prezrádza fotogaléria vnútri čísla.

v v v

DŇU DETÍ
patrilo odpoludnie prvej júnovej nedele v areáli ZŠsMŠ (Zá-

kladnej školy s materskou školu – zvykajme si na  túto skratku). 
Súčasťou tradične bohatého programu pre naše ratolesti a  ich 
rodičov bolo aj predstavenie Bábkového divadla LIENKA, ktoré 
priamo v školskom areáli uviedlo „Veselú rozprávku“ s príbehom 
dvoch nepodarených kráľovských detí, ktoré sa nevedia spolu do-
hodnúť a zabaviť.      (KDz)
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O ČOM SA PÍSALO 
 V ŽKP pred 35 rokmi

PLY NOFIK ÁCI A OBCE 
Z A H ÁJENÁ !  (ŽKP č. 5/1984) 

Po zakúpení plynovej regulačnej stani-
ce sa pristúpilo v našej obci k úvodným 
prácam plynofikácie. Výkop pod regu-
lačnú stanicu a na ohradu okolo nej bol 
uskutočnený v piatok 13. 4. (1984) pred 
celokrajskou pracovnou smenou, aj keď 
týchto prác sa zúčastnilo len 5 občanov 
obce. Počas krajskej smeny boli za trochu 
väčšej účasti brigádnikov vykonané ďalšie 
prípravné práce a v nasledujúcich dňoch 
bolo uskutočnené samotné betónovanie. 
V  súčasnosti ukončuje Plynárenský zá-
vod Košice napojenie stanice na hlavný 
plynový rozvod od Hydinárskeho závodu 
Agrokomplexu.

K ďalším prácam sa bude môcť pristú-
piť po zrealizovaní elektrického napojenia 
stanice, po  ukončení projektovej doku-
mentácie prvej časti a výškovom zameraní 
obce a po zakúpení samotného potrubia.

V  každom prípade si však situácia 
vyžaduje zvýšenú iniciatívu funkcionárov 
obce, poslancov MNV (= Miestneho 
národného výboru) a všetkých občanov, 
aby sa mohlo v  začatom diele úspešne 
pokračovať. 

v v v

PA LI VO NA ZI MU
(ŽKP č. 7/1984) 

Východoslovenské uhoľné sklady, od-
štepný závod Košice, dodávajú v  týchto 
dňoch pre domácností hnedé uhlie, bri-
kety, koks i čierne uhlie podľa typu kotla 
v  požadovanom množstve tak, aby boli 
vyťažené vozidlá. Objednávky prijímajú 
príslušné predajne Uhoľných skladov 
denne v  čase od 7.00 do 15.00 hodiny, 
v stredu až do 18.00 hodiny.

Využite výhody predzásobenia sa 
palivom v  letných mesiacoch, aby ste 
predišli nepríjemnostiam pri nákupe 
paliva v zime. 

BU DÚ SA M AŤ K DE U M Y Ť  
(ŽKP č. 7/1984)

Po  skončení futbalovej súťaže činnosť TJ (Telovýchovnej jednoty) v  našej obci 
nadobudla v poslednom období formu brigád pri kompletizácii šatní a ich vybavenia. 
V  mesiaci jún bol brigádnicky urobený obklad v  umyvárke, uložila sa kanalizácia 
a dlažba. Všetky tieto práce boli boli uskutočnené po večeroch a v nedeliach a medzi 
tých, ktorí sa brigád zúčastňovali, patrili: Štefan Mihaľ, Anton Horváth, František Čislák 
st., Štefan Horváth, Anton Mrázko, Bartolomej Kovalčík, František Čislák ml., František 
Tóth, Ján Kondžel, Ladislav Botta, František Kundráth, Peter Staňo a niekoľkí ďalší.

Predseda TJ ďakuje všetkým menovaným i nemenovaným, ktorí si vedia nájsť čas, 
aby priložili ruku k dielu. Treba však dodať, že medzi brigádnikmi stále chýbajú mno-
hí ďalší členovia početnej TJ, ale aj niektorí členovia výboru. Všetci títo však vedia 
kritizovať…      František Čislák, predseda TJ

V I ET E ,  Ž E …
(ŽKP č. 8/1984)

…v školskom roku 1983/84 navštevo-
valo ZŠ v našej obci 166 žiakov, z toho 
78 chlapcov a 88 dievčat?

…pri záverečnom hodnotení škol-
ského roku z  celkového počtu prospelo 
159 žiakov (z toho 16 s vyznamenaním) 
a 7 žiakov neprospelo?

…počas celého školského roka 1983/84 
vymeškali všetci žiaci spolu 5.561 vyučo-
vacích hodín, z ktorých bolo 4 910 ospra-
vedlnených a 651 neospravedlnených ?

…v priemere pripadá na jedného žia-
ka temer 30 vymeškaných vyučovacích 
hodín, z ktorých sú 4 neospravedlnené?

…na  vysvedčeniach žiakov na  konci 
roka bolo spolu 128 štvoriek a 13 pätoriek 
z hlavných predmetov:

…na škole pôsobí v súčasnosti (1984) 
10 učiteľov a 6 ostatných pracovníkov ?

…školskú jedáleň navštevovalo počas 
roka 95 žiakov, t. j. 57,2 % a  družinu 
32 žiakov, t. j. 19,3 % z celkového počtu?

-RŠ/dz-

V auguste veľké rosy zvestujú 
pekné časy.

v

Ak v auguste nieto rosy, môžeme 
búrku očakávať.

slovenské príslovia

Futbalové mužstvo z roku 1984, v tom čase Telovýchovnej jednoty Agrokomplex Košická Polianka. 
Zľava: Štefan Človečko (Krásna), Ján Kondžel, Jozef Feňák, Stanislav Mrázko, Pavol Horváth  
( 1999), Jaroslav Janočko, Vladimír Študenc (Krásna), Jaroslav Palenčár „Suro“ (Krásna), 
František Čislák ml., Peter Horňák, Vladimír Varga, František Kovalčík (Krásna), Peter Džubík 
(Krásna) a tréner František Tóth ( 2018)      foto: Karol Dzugas



Š POR TPRETEKY 
KYNOLOGICKÝCH 

KLUBOV 
 Kynologický klub Košická Polianka (KK KP) završuje tretí 

rok svojej existencie. Za túto relatívne krátku dobu hmatateľ-
ne vidno jeho pôsobenie. V  septembri 2016 prevzal od obce 
do zmluvnej starostlivosti budovu opustených šatní (torzo budo-
vy bez okien a dverí) a futbalové ihrisko s postupne miznúcimi 
časťami oplotenia z vlnitého plechu. Nebyť založenia KK KP 
by bolo možno rozobraté aj samotné murivo šatní na stavebný 
materiál pre kohosi z obce alebo okolia. A postupne by sa stratili 
aj zostatky oplotenia, ako sa stratil náš košickopoliansky fut-
bal. Chátrajúci areál však ožil, aj keď na celkom iný účel – ako 
kynologický areál. Vďaka obetavosti a nasadenosti hŕstky nad-
šencov (na začiatku bol jeden-jediný – Jozef Poruban) tu vyrástol 
funkčný areál na výcvik psov a na organizovanie „psíčkarskych“ 
pretekov. Takých, aké sme mali možnosť vidieť v tretiu júnovú 

sobotu. Usporiadal ich KK KP. Prihlásilo sa 14 pretekárov so 
svojimi štvornohými spoločníkmi z  5 kynologických klubov 
regiónu. 

 Kluby sa predviedli v  šiestich štandardných obranárskych 
disciplínach, a to zadržanie figuranta:

 a) so stuhami a plastovými barelmi na 30 m,
 b) v miestnosti na 30 m,
 c) v motorovom vozidle,
 d) na úteku,
 e) pri simulácii ochrany psovoda pred útočníkom,
 f ) na výcvikovej veži cez malú bariéru.

 Pripraviť stanovišťa a potreby pre toľko disciplín, v ktorých 
boli imitované rôzne situácie na zásahy cvičených psov, nebolo 
vôbec jednoduché. Každý z  divákov mohol vidieť a  oceniť 
množstvo práce na  ich príprave a realizácii. Práve preto bola 
vítaná pomoc sponzorov. Nechýbala medzi nimi ani Obec 
Košická Polianka a starostka Marta Petrilová. Domáci KK KP 
reprezentovali Adam Sekeľ, Sandra Bajusová a Viktor Timko. 

PORADIE V SÚŤAŽNÝCH DISCIPLÍNACH:

Kategória ring:
 1. Stanislav Juráč so psom GRAND
 2. Kristián Čerňák so psom DIO
 3. Maroš Poruban s NESSY

Kategória rukáv:
 1. Katarína Goldírová s fenkou NIKA
 2. Pavol Schlosserik s fenkou ZOJA
 3. Sandra Bajusová s JESSY (KK KP)    Karol Dzugas
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Š POR T

Turisti a milovníci prírody z dvoch dru-
žobných Polianok a ich okolia sa aj tohto 
roku zišli v Dargovskom priesmyku. Zvolili 
druhú májovú sobotu, lebo tradičná prvá 
májová sobota bola t. r. veľmi neprívetivá, 
veterná, daždivá a chladná. Po pietnom po-
zastavení sa pred pamätníkom s príhovormi 
zástupcov oboch Polianok a uložení kytíc 
na počesť padlých strávili deň na pešej trase 
časťou hrebeňa a dvomi dolinami. 

 Z  výhľadového vrcholu Lazy (859 m 
n. m.) sa nechali žltou značkou doviesť 
do ústia Bačkovskej doliny do výšky 513 m 
n. m. k  lesníckej chate pod zrúcaniny 
hradu Parustan (Braničev). Jeho rozvaliny 
sú na štíhlom kopci vo výške 606 metrov. 
Od chaty viedla trasa východne miestnou 
zelenou značkou do obce Cabov. Po pitnom 
režime v  tamojšom zariadení nasledoval 
krátky autobusový presun do Sečovskej Po-
lianky. Kalórie vydané na 17-kilometrovej 
trase si všetci doplnili tradičným guľášom 
v  sále KD. Tretina z  celkového počtu 
99 účast níkov sa potešila cenám turistickej 
tomboly. 

 Účastníkom 36. ročníka bol aj nový 
starosta Sečovskej Polianky Michal Urban 
s  manželkou. Svoju prvú účasť mal pred 
mnohými rokmi, vtedy ešte ako bezsta-
rostný tínedžer. Nadviazal na  prerušenú 
kontinuitu. Teraz už ako hlava obce to pre-
žíval celkom ináč. Vidí viacvrstvový význam 
tohto podujatia. „Som veľmi rád, že toto 
pekné podujatie medzi má už toľko rokov 
svoje pevné miest o v živote našich dvoch 
Polianok“ – povedal okrem iného starosta 
hosťovskej Polianky v  závere 36.  ročníka. 
V  jeho osobe a  v  nadšencovi a  aktívnom 
organizátorovi Vladovi Ištokovi je záruka, 
že kontinuita prechodu z dôvodov na stra-
ne Sečovskej Polianky neskončí. Ak bude 
podobný záujem aj na  strane samosprávy 
Košickej Polianky, budú sa Poliančania 
na tomto podujatí stretávať aj v ďalších ro-
koch. Najbližšie 2. 5. 2020, kedy bude hos-
titeľom Košická Polianka. Pešia trasa 
povedie z  Dargovského priesmyku okolo 
bývalého Loveckého zámku Forgáčovcov 
cez Črepník do Ďurkova. Takže: dovidenia, 
priatelia !     (kdz)

TRIDSIATE ŠIESTE SPOJENIE
POLIANOK

POZVAN I E
NA KP10 

KOŠICKOPOLIANSKU 
DESIATKU

v
 Po úspešnom prvom a vylepšenom 

druhom ročníku bežeckého podujatia 
KP10 pripravuje obecná samosprá-
va s  o  spolupracujúcimi partnermi 
tretí ročník. Zúčastniť sa ho môžu 
amatérski bežci všetkých vekových 
kategórií. Hlavným pretekom budú 
predchádzať rozbehy detí, ako to bolo 
v  predchádzajúcim dvoch rokoch. 
Bolo by fajn, keby sme mali vlastné 
zastúpenie z obce aj v kategórii mlá-
deže a dospelých, nie iba v detských 
kategóriách. S tréningom treba začať 
už teraz. Bližšie informácie budú 
publikované na webstránke obce a na  

www.beh.sk

PRE RADOSŤ 
NAJMENŠÍCH

v

V uplynulom polroku „vyrástlo“ 
v školskom areáli v obci detské ih-
risko. Bolo realizované s finančnou 
podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky – Program podpora roz-
voja športu na rok 2018. Viac o tom 
v budúcom čísle ŽKP.




