KULTÚRNA OBLASŤ a PODUJATIA

KULTÚRNE a VOĽNOČASOVÉ PODUJATIA
Počas júnových Dni Terasy, Kultúrneho leta a Vianoc na Terase sa
každoročne uskutočnilo približne štyridsať podujatí, vrátane koncertov či premietaní v letnom kine. Oddelenie kultúry miestneho úradu
zabezpečujúce celoročnú prevádzku Átrium klubu, pripravilo celkovo 403 organizovaných podujatí (stav k 1.9.2014), okrem iného konajúcich
sa aj na verejných priestoroch pred Obchodným
centrom Galéria a Obchodným centrom Erika.
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KULTÚRNA OBLASŤ a PODUJATIA

Z činnosti Átrium klubu
Počítačové kurzy pre seniorov za
posledné dva roky v siedmych turnusoch absolvovalo spolu 340 prihlásených záujemcov z Terasy.

Pohybové kurzy pre seniorov ako
novú aktivitu roku 2014 v troch turnusoch absolvovalo v Átrium klube 49 seniorov.

Krúžková činnosť: Detský folklórny
súbor Jahôdka, Keramický krúžok, Šachový krúžok.

Spoločenské stretnutia a slávenie
udalostí: stretnutia jubilantov v dvojmesačných
intervaloch, Deň učiteľov, Deň matiek, Deň úcty
k starším, Dni otvorených dverí

Spolupráca: s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a kultúrnymi
operátormi na príprave jednorazových podujatí (Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko J.
C. Hronského, Vansovej Lomnička, Voľba kráľa
čitateľov Knižnice pre mládež mesta Košice,
atd.; divadelné predstavenia v spolupráci s Hopi
Hope, Neon, atď.)

Výstavy: Ezopové bájky, výtvarný odbor
ĽŠU G. Rovňáka, manželia Nehrebeckí, „Keramika moje hobby“, Krehel-Schmotzer, „Apoštol
Pavol a Malá Ázia“, ZUŠ Bernolákova, Fotograﬁe k 50. výročiu Terasy, „Terasa – miesto, kde
žijem – výstava detských výtvarných a literárnych prác“, Výstava Kereka – mentorský rómsky
projekt – OZ Domov v rodine, Jolana Teigiserová:
Obrazy, Moje mesto – výstava prác žiakov ZŠ sv.
Cyrila a Metoda, Sv. Cyril a Metod vo výtvarnom
umení – tématická výstava, Miroslav Potoma:
Insitná maľba, Maľované na hodvábe, Košice – Ako ich vidíme, Maratón v Košiciach – tématická výstava, Ján Poneváč – Výber z tvorby,
Jozef Henzély – Stovežatá – výstava fotograﬁí,
„Smiať sa je múdre“, Výstava brazov výtvarného kurzu Senior domu n.o. Košice, Mi-Shung,
Zverokruh v obrazoch – Štefan Pástor, Akvarely
– Vesna Nebreheczká, sochár Ján Mathé a sídlisko Terasa, výstava fotograﬁí Umenie vo verejnom priestore objektívom detí

Nedeľné rodinné popoludnia
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KULTÚRNA OBLASŤ a PODUJATIA

POLSTOROČIE TERASY

26. februára 2012 si najväčšie
košické sídlisko pripomenulo 50 rokov od
chvíle, kedy sa na bývalom vojenskom cvičisku
uskutočnil slávnostný výkop bytovej výstavby
budúcej mestskej aglomerácie. Návršie, ľudovo nazývané Terasa alebo cvičák, sa v priebehu
desiatich rokov premenilo na najväčšie košické
sídlisko a v celoslovenskom meradle mu dnes
patrí druhá priečka za bratislavskou Petržalkou.

Výročie polstoročia od začatia výstavby sídliska bolo príležitosťou ocenenia –
spomienky a odhalenia pamätnej tabule českému architektovi Bertholdovi Hornungovi (1925
– 1997), ktorý sa významne zaslúžil o koncepciu
moderných Košíc pri príprave a realizácii sídliska Nové Mesto (Terasa). Umiestnená bola v polovici júna na budove Átrium klubu v Zuzkinom
parku na Luniku I.

Rok polstoročia Terasy zahrnul aj
dve študentské ideové architektonické súťaže
„Peší ťah Terasa“ a „Kino Družba“, architektonický a urbanistický seminár „Vývoj Terasy za
50 rokov a súčasné výzvy rozvoja“, výstavu fotograﬁí Róberta Berenhauta zo zrodu sídliska,
ako aj podporu 23 žiadateľov pri ich aktivitách
v mestskej časti v rámci dotačného programu
„Terasa 50“.
„Terasa je najzelenejším a najvzdušnejším sídliskom v Košiciach.
Hoci zo zeme spočiatku dlhé roky trčali iba paneláky, architekti to tam zakreslené mali. Je zaujímavé, že na Terase sa neskôr do vopred vykopaných jám prinášali z lesov dospelé stromy.
Aby vydržali nápor košického vetra, robotníci
ich pribíjali a upevňovali doskami,“ spomína si
na začiatky budovania sídliska Róbert Berenhaut, ktorého cenné čiernobiele archívne fotograﬁe boli súčasťou výstavy k polstoročiu Terasy v Obchodnom centre Galéria a Átrium klube.
V súčasnosti sú umiestnené v budove miestneho úradu na Triede SNP 39.
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OBYVATEĽSTVO a PÔSOBNOSŤ MATRÍK

OBYVATEĽSTVO a PÔSOBNOSŤ MATRÍK
Počet obyvateľov podľa
sčítania obyvateľov Slovenskej republiky v roku 2011 bol 40 599, čo
je najviac z košických mestských
častí. Počet obyvateľov evidovaných s trvalým pobytom v mestskej časti bol ku 20.8.2014 39 561.

Rok
2011
2012
2013
2014
k 31.8.

Rok
2011
2012
2013
2014
k 1.10.

Narodenia
376
358
344

Úmrtia
397
401
385

Sobáše
268
271
246

213

247

214

Počet obyvateľov podľa vekových kategórií:
do 6
6 – 18
18 – 60 nad 60 celkový
rokov
rokov
rokov
rokov
počet
–
–
–
–
39 825
2 469
4 080
23 152
10 013
39 714
2 497
3 982
23 062 10 094 39 635
2 463

3 961

22 927

10 207

39 558

Pracoviská rodnej, sobášnej
a úmrtnej matriky miestneho úradu
v rámci širšieho matričného obvodu vo svojej
pôsobnosti zahrnuli činnosť aj pre ďalšie mestské časti – sídlisko KVP, Poľov, Myslavu, Lunik
IX, Lorinčík, Pereš, ako aj pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura na Triede SNP.

Sobášiacimi poslancami v štvorročnom období boli: MUDr. Igor Jutka, František
Hrubý, Ing. Stanislav Kočiš, Ing. Eva Pšeničková,
MVDr. Jozef Knežo, CSc., Ing. Peter Turák
Popri činnosti preneseného výkonu štátnej
správy oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva miestneho úradu zabezpečovalo tiež
osvedčovanie listín v priemere 7 000 ročne
a podpisov na listinách v priemere vyše 14 000
ročne.
Odhlásenie, prihlásenie a zrušenie trvalého
pobytu v mestskej časti realizovalo oddelenie
v priemere vo vyše 2 000 úkonoch ročne.
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a SPOLUROZHODOVANIE
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Projekt „TERASA TERAZ !“ v roku 2014 cez svoje aktivity
pozval obyvateľov sídliska zapojiť sa do kultúrneho, sociálneho
a spoločenského života. Za účasti dobrovoľníkov sa konali ekologické aktivity i dobrovoľnícke projekty – Vytvorenie komfortnej
oddychovej zóny na Gymnáziu Trebišovská, Floorbalový turnaj
na ZŠ Bernolákova, Revitalizácia školského ihriska na ZŠ, Tanečný workshop v klube Átrium a Renovácia školských priestorov.
Štyrikrát, od júna do septembra, sa uskutočnil Susedský bazár
– v Zuzkinom parku na Luniku I, na trhovisku Luniku II a pri Obchodnom centre Erika.

Na verejných stretnutiach s vedením mestskej časti a projektantmi mohli občania spolurozhodovať
ako bude vyzerať Zuzkin park
s detským ihriskom, ďalšie
detské ihriská na Uherovej
a Michalovskej ulici, o tom, či
bude umiestnené parkovisko
na Kežmarskej ulici a svojimi pripomienkami sa vyjadriť
k humanizácii a uzamykaniu
zastrešených kontajnerovísk.
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AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ – MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY (MOS)

SOCIÁLNA OBLASŤ
AKTIVITY SENIOROV
sa uskutočňovali prostredníctvom Denného centra Mestskej
časti Košice-Západ, kde bolo
poskytované sociálne poradenstvo, zabezpečená záujmová
činnosť, organizácia kultúrnych, spoločenských, športových a duchovných podujatí.
Seniori pôsobili v štyroch združeniach – Klub dôchodcov,
Klub kresťanských seniorov,
Jeseň života a Klub maďarských seniorov. Ich zástupcovia sa stretli na deviatich
pravidelných polročných zasadnutiach „Rady seniorov KošiceZápad“ so starostom mestskej
časti k aktuálnym zámerom
a ich podnetom.

SOCIÁLNE
Á
SLUŽBY
Ž – okrem poskytnutia viac ako 500 jednorazových sociálnych dávok
a spoluorganizácie zabezpečenia dvojetapovej
potravinovej pomoci sociálne oddelenie miestneho úradu zastrešovalo Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici poskytujúce celoročný pobyt Košičanom odkázaným
na celodennú opateru s kapacitou zariadenia
10 lôžok, ako aj terénnu opatrovateľskú službu pomáhajúcu starším klientom priamo v domácnostiach s potrebnými úkonmi – nákupmi,
sprevádzaním pri návštevách lekára, pomocou
s hygienou, atď. Dvanásť pracovníčok sa staralo
aj o klientov z Terasy i sídliska KVP.
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Rok
2011
2012
2013
2014

Priemerný
počet klientov
72
75
85
81

Počet
odprac. hodín
13 784
14 021
15 054
9 760 k 31.8.

Aktivačnú činnosť formou
menších obecných služieb
pre obec zastrešenú dohodou s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
v polročných intervaloch za
obdobie od 2011 k prvému polroku 2014 vykonalo 803 nezamestnaných poberateľov
dávok v hmotnej núdzi spoluﬁnacovaných z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu.
Ďalších 774 nezamestnaných vykonalo v tomto období menšie obecné služby tiež
priamou dohodou s mestskou
časťou, a to v oblastiach úpravy a čistoty verejných priestranstiev, interiérov budov,
údržbárskych a záhradníckych
prác, opatrovateľskej služby
a pomocných administratívnych prác.
Od začiatku roku 2014 úrad
práce určil povinnosť pre nezamestnaných
odpracovať
si nárok na poberanie dávok
v hmotnej núdzi v rozsahu
32 hodín mesačne. K prvému
októbru si túto povinnosť prácou v mestskej časti Západ
splnilo 67 nezamestnaných.
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PROJEKTY a GRANTY

Paráda Terasy – z grantového progra-

PROJEKTY a GRANTY
ClimCross – Partnerstvo pre znižovanie
dopadov klimatickej zmeny na rozvoj, cezhraničný projekt s mestom Miškovec a odbornými
partnermi – košickým Karpatským rozvojovým
inštitútom a Zelenou akciou z Miškovca – s rozpočtom 150 000 €. Vypracovaná bola „Stratégie adaptácie Mestskej časti Košice-Západ na
rast častosti a intenzity horúčav“ s hodnotením
zraniteľnosti ľudí a infraštruktúry na horúčavy
a plán realizácie aktivít. Opatrenia sú rozdelené
do ôsmich programov.
Príkladom je potreba prekrytia frekventovaných peších trás a detských ihrísk stromami,
ktoré budú tieniť, či využiť zariadenie, ktoré rozptyľuje vodnú hmlu na mieste s vysokou koncentráciou ľudí, ako aj zadanie projektu, ktorý
zvýši pokrytie parkov stromami. V najbližších
dvoch rokoch je po ukončení rekonštrukcie fontány na Luniku II. očakávaná obnova fontány
na Luniku I., v roku 2016 vybudovanie jazierka
v Erikinom parku.

mu Spoločne pre región podporila U. S. Steel
Košice spolu s Karpatskou nadáciou mestskú
časť sumou 2 900 € na rekonštrukciu detského
a športového ihriska na ulici Obrody.

Park Zdravia – realizovaný v roku 2012 na
Laboreckej ulici v dennom centre. Obyvateľom
mestskej časti, najmä seniorom, ale aj deťom,
priniesol atraktívnejší priestor pre relax a zdravšie trávenie voľného času, pribudol cvičebno –
relaxačný prvok pre posilňovanie motorických
zručností, posilňovanie kondície i pohybovej koordinácie, altánok s posedením pre oddych, estetické kvetinové záhony. Na rozpočet projektu
13 600 € prispela dotácia Karpatskej nadácie vo
výške 5 500 €.

Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite v Mestskej
časti Košice-Západ realizovaný z dotačnej schémy zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra
SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
Okrem iného v spolupráci s mestskou políciou
Stanica-Západ bola v roku 2012 a 2013 uskutočnená séria výchovno – vzdelávacích prednášok
na tému prevencie kriminality, počas ktorých
bolo školených viac ako 1 400 žiakov základných
škôl na území mestskej časti. Príspevok MV SR
na rozpočet projektu 7 500 € bol vo výške 5 900 €

Pod panelákmi – na premenu medziblokových priestorov podporila Nadácia SPP a SPP
Distribúcia mestskú časť vo výške 7 500 €. Projekt stimuloval spoluprácu mestskej časti, tímu
projektu SPOTs /Košice 2013, n.o a obyvateľov
Lunika III pri vytváraní zóny aktivity, zóny oddychu a umenia a zóny urbánneho športu pri
kultúrno-spoločenských centrách na uliciach
Ľudová, Brigádnická a Obrody.
V priebehu necelého pol roka sa obyvateľom
Terasy za aktívnej spolupráce mestskej časti
podarilo prepojiť tieto tri výmenníky do jedného celku. Pre teenagerov sa doplnili športové
ihriská o basketbalové koše a ﬁtness exteriérový stroj, deťom sa opravilo bludisko. Pre lepší
prístup k výmenníkom sa vybudovala zámková
dlažba a chodník. Počas workshopu zameranom na praktické rady pri tvorbe predzáhradiek
si obyvatelia sami vysadili záhony v bývalých
pieskoviskách.
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ROZPOČET MESTSKEJ ČASTII

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (VZN)
a DOKUMENTY

bol počas celých štyroch rokov 2011 – 2014 vyrovnaný,
v oblasti bežných výdavkov každoročne s prebytkom. Rozpočet pre rok 2014 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej
(1,990-mil. €) a výdavkovej časti (1,990-mil. €) obsahujúc
osem programov: Plánovanie, manažment a kontrola, Interné služby, Služby občanom, Komunikácie, Kultúra a Vzdelávanie, Prostredie pre život, Sociálne služby a Bezpečnosť.
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500000
250000
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*plánovanýrozpoēet

Rozklikávací rozpočet bol spracovaný pre ľahšiu orientáciu na web stránke, kde je mesačne
aktualizovaný. Prehľadná graﬁcká a tabuľková forma umožňuje záujemcom dostať sa rýchlo jednoduchým kliknutím k informáciám napríklad o schválených investíciách, ale aj o iných výdavkoch
či príjmoch rozpočtu.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ v rámci miestnej legislatívy prijalo za obdobie rokov 2011 – 2014 tri VZN a ich doplnky:
• VZN MČ Košice-Západ, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luniku II
• VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií
• VZN MČ Košice-Západ, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území Mestskej časti Košice-Západ
Miestne zastupiteľstvo schválilo a doplnilo dokumenty týkajúce sa
• Zásad pre udeľovanie ocenení Mestskej časti Košice-Západ
• Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Západ
Miestne zastupiteľstvo
• ako strategický dokument schválilo „Doplnok k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pre podporu rodiny v mestskej časti na roky 2013 – 2020“
• prerokovalo analytický dokument „Politika parkovania v Mestskej časti Košice-Západ“ s návrhmi
možností riešenia aktuálnych potrieb parkovania
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MAJETKOVÁ OBLASŤ

MAJETKOVÁ OBLASŤ

Mestská časť mala vo svojom vlastníctve resp. zverených v správe 11 objektov, z toho 7
administratívnych budov a 4 objekty v tzv. asanačnom pásme.
Vo vlastníctve mala tiež 94 pozemkov
prevažne typu zastavané plochy a nádvoria v lokalitách Grot, asanačné pásmo, Lunik I a VIII
(8 m2 až 13 803 m2) a v správe ďalších 36 pozemkov na jednotlivých Lunikoch (9 m2 až 13
143 m2).
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Celoročné príjmy z prenájmu z neh-

Efektívnosť pri využívaní verejných ﬁ-

nuteľností a pozemkov pod garážovými boxmi
pri 119 uzatvorených nájomných zmluvách činili
od 127 000 do 138 000 €. Povinnosť udržiavať,
zveľaďovať a zhodnocovať majetok bola napĺňaná okrem iného v činnostiach
• realizácia piatich pracovísk prvého kontaktu
na prízemí budovy miestneho úradu
• realizácia únikového požiarneho schodiska
budovy miestneho úradu
• realizácia elektronického zabezpečovacieho
systému budovy miestneho úradu
• obnova fasády v budove na Triede SNP 24
• oprava veľkej sály a priestorov prízemia kultúrno-spoločenského centra Átrium klub
• ozvučenie obradnej siene v budove miestneho
úradu
• obnova informačných stĺpov na jednotlivých
Lunikoch
• označenie budov v majetku a správe v jednotnom dizajnovom štýle
• obnova drevených predajných stánkov
• graﬁty realizované v rámci projektu na objekte Hellova 2
Za štyri roky celkové investície do všetkých
oblastí presiahli 1,3 mil. €.

nancií preukázala vyše dvadsaťpercentná
úspora pri niektorých obstarávaniach tovarov,
služieb a prác.
V hodnotení „Otvorená samospráva“,
ktorý vedie organizácia Transparency international Slovensko, mestská časť zlepšila svoje postavenie pri porovnaní rokov 2010 a 2012 o 22 %,
čo znamenalo posun o 47 miest.

Adresa
objekt
Trieda SNP 39
Miestny úrad Košice-Západ
Zuzkin park 4
Átrium klub
Hellova 2
administratívna budova
Trieda SNP 24
administratívna budova
Laborecká 2
Denné centrum Košice-Západ
Laborecká 2
Zariadenie opatrovateľskej služby
Michalovská 49
sklady
Výstavby 5
nebytový priestor
Zvončekova 4
výkup druhotných surovín
Husárska 42
objekt údržby náradia
Robotnícka 39/ 41
sklady
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KOMUNIKÁCIA s VEREJNOSŤOU

KOMUNIKÁCIA s VEREJNOSŤOU
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S cieľom zvýšenia transparentnosti a informovania verejnosti
• bola zrealizovaná nová dynamická web stránka mestskej
časti www.kosicezapad.sk
• štyrikrát ročne vychádzal informačný spravodaj mestskej časti
TERASA s distribúciou do 17 000
poštových schránok domácnosti
v mestskej časti
• Newsletter a Facebook Mestskej časti Košice-Západ bol využívaný oddelením kultúry na
informácie o aktualitách, pripravovaných podujatiach a reakcie
k vzniknutým témam
• konali sa verejné zhromaždenia
s občanmi k ich pripomienkam
k investičným zámerom a zapojením k participatívnemu rozhodovaniu
• iniciované boli verejné diskusie
na web stránke k aktuálnym témam v mestskej časti
• pravidelne sa konali tlačové
vedenia mestskej časti,
bríﬁ
br
í ngy ve
publikov
publikovaných bolo každý rok
via
viac ako sto aktuálnych
správ a oznámení na
web stránke mests časti
skej
• mestská časť informo
movala
o svojich aktivitách
tách aj na informačných
stĺpoch,
príležitostných
stĺp
st
ĺpo
o
plagátoch,
tlačovinách
plag
pl
agát
át
a v publikáciách,
na úradných
publ
pu
b
t buliiach
ta
h
tabuliach
zrea
zr
eaalil zo
zovv
• zrealizované
boli dve pamättab
abul
u e s umiestnením na
ul
né tabule
budo
bu
dove
v Á
ve
t
budove
Átrium
klubu na Luniku
I k polstoročiu
pol
o stto
I:
sídliska Terasa
a k stému výročiu prvých letov
nad dnešným územím mestskej
časti v roku 1913
• s mestským obvodom OstravaJih a mestskou časťou Brno-Střed
boli realizované partnerské
pracovné kontakty s výmenou
vzájomných skúseností v komunálnej oblasti a v oblasti prorodinných opatrení

100. V Ý R O Č I E
PRVÝCH LETOV NAD ÚZEMÍM
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - ZÁPAD
2013

Mestská časť Košice - Západ
Slovenský letecký zväz - pobočka Košice
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Na mieste bývalého vojenského cvičiska a v lokalite Hliník, terajší Lunik I, rodák
Č
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ podľa ust. § 9 ods. 3 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2
písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice určilo štyri volebné obvody v Mestskej časti
Košice-Západ a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
stanovilo na trinásť nasledovne:
Volebný obvod č. 1 zahrňujúci územie Lunika I a II
3 poslanci
Volebný obvod č. 2 zahrňujúci územie Lunika III a IV
3 poslanci
Volebný obvod č. 3 zahrňujúci územie Lunika V a VI
3 poslanci
Volebný obvod č. 4 zahrňujúci územie Lunika VII, VIII a IBV
4 poslanci
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