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Informačný list
Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,
čas oddychu a letných prázdnin máme za sebou
a naše samosprávy sa poctivo pripravujú na
komunálne voľby, v ktorých si na obdobie 4 rokov
budeme voliť starostu, primátora, miestnych či
mestských poslancov. Ale aj v tomto náročnom
období sme stihli pre Vás pripraviť nové číslo
Informačného listu.
Občianske združenie Pomoc Perešu
Nový Miestny úrad v Pereši – tretia
prevádzka v polyfunkčnom objekte OC Pereš
Dňa 7.9.2018 sme otvorili v perešskom
polyfunkčnom objekte OC Pereš na Revúckej 14,
v poradí už tretiu prevádzku – Nový Miestny úrad
v Pereši. Nové priestory Miestneho úradu sa
nachádzajú na 1. poschodí v OC Pereš. Do
Miestneho úradu sa dá dostať z hlavného vchodu do
budovy, priamo z Revúckej 14. Pre imobilných
obyvateľov bude slúžiť zadný vchod – cez jeho
chodbu sa bezproblémovo dostanú k výťahu, ktorý
je umiestnený oproti prevádzke 101 Drogerie.
Miestny úrad sa nachádza na 1. poschodí, priamo
oproti výťahu.

Obr. č. 1 Miestny úrad v Pereši v novom OC Pereš
Priestory Miestneho úradu tvoria tri kancelárie,
zasadačka s kanceláriou starostu, archív, kuchynka,

technická miestnosť, chodba, resp. čakáreň, sklad
a toalety. Vchodové hliníkové bezpečnostné dvere,
interiérové dvere, videovrátnik, podlahy, dlažby,
obklady, sanitu, stropné svietidlá a klimatizáciu do
každej kancelárie vrátane chodby, resp. čakárne
hradil investor, spoločnosť OC Pereš, s.r.o. Rozloha
Miestneho úradu v Pereši je 150 m² a ročný nájom
za úrad je 1€.
Prečo 1€ za 1 rok? Pretože už v roku 2011
Miestne zastupiteľstvo v Pereši rozhodlo o vypísaní
verejno obchodnej súťaže na prenájom pozemku, na
ktorom bol postavený starý miestny úrad (stavba
postavená v akcii Z). Starý miestny úrad mal
narušenú statiku, suterén bol zaliaty vodou a v roku
2008 sme ho boli nútení odpojiť od všetkých
inžinierskych sietí. Víťaz súťaže získal do nájmu
pozemok mestskej časti Košice - Pereš, vrátane
budovy starého miestneho úradu za 1€ na dobu 99
rokov. Ale...
V súlade so súťažou sa investor zaviazal, že
starú budovu bývalého Miestneho úradu v Pereši
odstráni na svoje náklady, na svoje náklady
zabezpečí projektovú dokumentáciu, stavebné
povolenie, prekládky všetkých inžinierskych sietí,
odvodní pozemok (osadí vsakovacie nádrže),
vybuduje zásobovaciu komunikáciu, chodník, novú
trafostanicu, parkovisko z asfaltového betónu,
prípadne zámkovej dlažby pre 44 vozidiel (nie
udupaný íl či uvalcované kamienky), vybuduje
novú niku (príjazd autobusu MHD), postaví a
skolauduje nový polyfunkčný objekt, v ktorom
bude okrem iných prevádzok (napr. supermarket,
drogéria, kvetinárstvo, veterinár, zdravotnícke
zariadenie, reštaurácia...) aj nový Miestny úrad za
1€ na rok po dobu 99 rokov.
Investor uvedený objekt postavil za 3.000.000€
s DPH, čo predstavuje takmer 15 ročný rozpočet
našej mestskej časti. Každému je teda viac ako
zrejmé, že podobný objekt by mestská časť nikdy
z vlastných zdrojov nepostavila a už vôbec by ho
nedokázala prevádzkovať. Často sa stretávame
s názormi využiť na podobné aktivity euro fondy.
Žiadna mestská časť nie je oprávnená čerpať
prostriedky na podobné typy stavieb. Pre mestské

časti v Košiciach a v Bratislave platí iná legislatíva,
pretože ich status je definovaný špeciálnym
zákonom.
Aj preto bolo rozumným krokom poslancov
Miestneho zastupiteľstva v Pereši vypísať súťaž,
prenajať pozemok a z cudzích zdrojov tak zlepšiť
život občanom Pereša a sprístupniť im to, po čom
tak dlho túžili a volali.

najmä výmeny sietí vodovodného potrubia (miestne
potrubie slúžiace pre obyvateľov Pereša a hlavné
zásobovacie potrubie vedúce v smere od Bukovca
cez
Revúcku
v Pereši
až
k vodojemu).
Predpokladaná
hodnota
zákazky
nového
asfaltového koberca na poslednom úseku Revúckej
podľa Výkazu - Výmer je 29.800€ s DPH.
Dokončenie tohto úseku je plánované do
14.11.2018.
Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta
Aj obyvatelia Vranovskej v Pereši sa v tomto
roku dočkajú nového asfaltového koberca

Obr. č.2 Evidencia obyvateľstva a ekonomický úsek
Deň 7.9.2018 bol pre Miestny úrad v Pereši
premiérový – prísť si pozrieť všetky priestory
nového Miestneho úradu mohli takmer všetci
obyvatelia v Pereši v čase od 14.30 – 18.00 hod.
a sme radi, že mnohí z Vás ste nás prišli osobne
navštíviť do nových priestorov. Pre každého bola
pripravená káva, nealko a zákusok. Ak ste nás
7.9.2018 navštíviť nestihli, nevadí. Miestny úrad
a jeho zamestnanci sú Vám v pracovných dňoch
plne k dispozícii. Ukončenie už začatého projektu
„Výstavba Polyfunkčného objektu“ v tomto
volebnom období bola ďalším z hlavných bodov
nášho volebného programu so spoločnou
myšlienkou – „Dokončíme to, čo sme spolu začali“.
Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta
Ing. Jozef Olexa, PhD., zástupca starostu
Opravíme posledný úsek Revúckej
Dňa
17.9.2018
Miestne
zastupiteľstvo
v Mestskej časti Košice - Pereš na svojom 26.
rokovaní rozhodlo aj o tom, že v asfaltovaní na
Revúckej budeme pokračovať. Víťaz súťaže bude
asfaltovať posledný poškodený úsek komunikácie
Revúcka, v smere od križovatky Revúcka –
Gelnická ku križovatke Revúcka – Jasovská. Týmto
posledným úsekom dokončíme komplexnú opravu
komunikácie Revúcka v celkovej dĺžke 730 metrov,
pod ktorej v minulosti nelichotivý stav sa podpísali

Začiatkom roku 2018 boli v rozpočte mestskej
časti Košice - Pereš odsúhlasené priority mestskej
časti na rok 2018. Alfou a omegou boli a naďalej sú
opravy miestnych komunikácií. Komunikácia
Vranovská patrí ku komunikáciám, ktoré sú
v havarijnom stave, no s novými inžinierskymi
sieťami, ktoré nevykazujú známky poruchovosti.
A práve
nové
inžinierske
siete
pod
komunikáciou vytvárajú logický argument, prečo
uvedenú komunikáciu ideme v tomto roku
opravovať súvislým asfaltovým betónom. Je to
podobné ako pri oprave Revúckej – aj tá bola
značne poškodená, no necelý rok predtým bolo pod
ňou vymenené vodovodné potrubie, vrátane
prípojok. Opravu komunikácie schválilo Miestne
zastupiteľstvo v Pereši, výzva na predloženie
cenových ponúk na opravu Vranovskej bola
zverejnená. Cenové ponuky dňa 8.10.2018
hodnotila trojčlenná komisia, nie starosta. Víťazom
súťaže sa stala spoločnosť TRIS, spol. s.r.o.
Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta
Kvety NOBLESA – otvorenie novej prevádzky
v perešskom polyfunkčnom objekte
Sme mladá dynamická firma NOBLESA, s.r.o.,
zaoberajúca sa hlavne službami a maloobchodnou
činnosťou. Našim hlavným zameraním je dizajnová
úprava a predaj výrobkov na objednávku s
následnou distribúciou až k zákazníkovi. Pri
rozširovaní portfólia našich služieb sme sa rozhodli
pre predaj a distribúciu kvetov, kytíc a darčekových
predmetov.
Prevádzka
kvetinárstva
Kvety
NOBLESA je momentálne v rekonštrukcii a
otvorenie plánujeme v druhej polovici októbra.
Navštívte nás osobne na prevádzke nachádzajúcej
sa v OC Pereš Park a vyberte si z bohatej ponuky
kvetov, darčekového tovaru, atď. Ponúkame aj
výrobu produktov na objednávku, napr. flower

boxov, aranžmánov, kvetinových košov s následnou
donáškou až k dverám zákazníka. Mestská časť
Košice - Pereš bude mať donášku tovaru zadarmo.
Otvorené bude denne od 08.00 – 19.00 hod. počas
pracovných dní a v skrátenej dobe cez víkend.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.
noblesa.net , kde nájdete aj kontaktné informácie
pre prípadnú telefonickú, resp. mailovú objednávku.
Tešíme sa a ďakujeme za Vašu skorú návštevu.
Vaše Kvety NOBLESA.
Tím Kvety NOBLESA
Zviera už nie je vecou
Od 1.9.2018 už zviera nie je oficiálne vecou.
Majitelia sú povinní začipovať svojho psa do 12
týždňov. Táto povinnosť zabezpečí kompletnú
evidenciu
psov
v Centrálnom
registri
spoločenských zvierat. Pokuta za nezačipovanie je
50 eur. Veterinár má právo vyzvať vlastníka psa na
preukázanie dokladu totožnosti. Pri zmene majiteľa
bude musieť pôvodný vlastník nahlásiť zmenu do
21 dní a to aj v prípade úhynu psíka. Veterinár psa
bez čipu už nemôže ošetriť. Výnimkou sú len
nevyhnutné prípady ohrozenia života. Veterinárni
inšpektori získavajú právomoc vo výnimočných
prípadoch vstupovať do obydlia z dôvodu
podozrenia, že je ohrozený život a zdravie zvieraťa.
Zviera už nie je vec a prečo stále pribúdajú
vyhodené psíky a mačičky. V lete si donesú na
chatu malinké mačiatko, cez prázdniny ho kŕmia,
hrajú sa s ním a v zime ho nechajú hladovať. Oni
blúdia okolo, hľadajú potravu, domov a pohladenie,
no ľudia sa ich štítia. Minulú zimu takto došiel
k nám umrieť jeden krásny vyhladovaný ryšavý
kocúr. Každý sa pýta, prečo by cudziemu mal plniť
misku. Zvieratko sa u neho usídli a on bude mať
starosti. Niektorí majú dobrý pocit, keď nakŕmia,
ošetria hladné a opustené zviera a niekto má dobrý
pocit, keď doňho kopne. Sestra nemohla týždne
pohladkať svojho psíka z útulku, lebo sa bál každej
ruky a čakal úder. Do dnes sa bojí cudzích ľudí. Zdá
sa akoby sa ľudia rozdelili. Na tých, čo pomáhajú,
kŕmia, ošetrujú vyhodené a nechcené tvory a na
tých, čo ich trápia, nechávajú hladovať, triasť sa
zimou na ulici v mrazoch. Keď to všetko prežijú
ako malý biely tulák, ktorého som kŕmila, tak ich
zlikvidujú. V Rakúsku podľa zákona je zakázané
držať psov na reťazi. U nás majú mnohí psíka na
reťazi ako lacnú stráž na záhrade, ktorého tam
nechávajú hladovať. Dúfam, že takéto prípady sa
stanú minulosťou.
V našej mestskej časti by sme radi vytvorili
evidenciu našich psíkov s rasou, menom, vekom
a el. fotkou. Pomôže to pri strate a zatúlaní psíka.
Eva Szásziová, obyvateľka MČ

Kompostér pre každú domácnosť v Pereši a
Lorinčíku
Na webovej stránke spoločnosti KOSIT, a.s.,
www.kosit.sk, nájdete informácie ako aj Vaša
domácnosť môže dostať zdarma nový kompostér.
Mesto Košice, v spolupráci so spoločnosťou
KOSIT, a.s. od 13.8.2018 prijíma žiadosti
o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta,
ktorí si oň požiadajú už aj prostredníctvom online
formulára uvedeného na stránke www.kosit.sk.
Spoločnosť KOSIT a.s. túto žiadosť následne za
obyvateľa podá na Magistráte mesta Košice.
Obyvatelia však majú stále možnosť podať žiadosť
aj osobne na KOSIT kontaktom mieste, ktoré sídli v
Kancelárii prvého kontaktu, prípadne zaslať ho
poštou v tlačenej podobe na adresu Magistrátu
mesta Košice: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice.
Zdroj - www.kosit.sk
Termín komunálnych volieb sa blíži – zoznam
kandidátov pre Pereš
Dňa 10.11.2018 si budeme opäť voliť svojich
miestnych
poslancov,
starostu,
mestských
poslancov a primátora. Miestna volebná komisia
v Pereši zaregistrovala piatich kandidátov na post
starostu:
1. Ing. Jozef Karabin, MBA, 39 r., starosta,
nezávislý kandidát
2. PhDr. Daniel Liba, 35 r., IT manažér,
OĽANO, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ing. Tomáš Topor, 46 r., manažér, Sme
rodina - Boris Kollár
4. PhDr. Ing. Mária Smrčová, 52 r., nezávislý
kandidát
5. RNDr. Marcela Vladimírová, PhD., 42 r.,
stredoškolská profesorka, Most – Híd
Na post miestneho poslanca miestna volebná
komisia v Pereši zaregistrovala 11 kandidátov:
1. Ing. Miroslav Daňo, 38 r., odborný referent,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská, 44
r., manažér lekárenskej starostlivosti, Strana
zelených Slovenska
3. PhDr. Daniel Liba, 35 r., IT manažér,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Ing. Tomáš Molčák, 31 r., privátny bankár,
nezávislý kandidát

5. Ing. Jozef Olexa, PhD., 52 r., výkonný
riaditeľ, nezávislý kandidát
6. Petra Pirošková, 42 r., vedúca prevádzky,
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Miroslav Slunečka, 24 r., comunity
manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Kristián Tomčo, 18 r., študent, nezávislý
kandidát
9. Štefan Tóth, 42 r., konateľ spoločnosti,
Kresťanskodemokratické hnutie
10. Ing. Katarína Turčík, PhD., 34 r., riaditeľka
gymnázia, nezávislá kandidátka
11. RNDr. Marcela Vladimírová, PhD., 42 r.,
stredoškolská profesorka, Most - Híd
Mestská
volebná
komisia
v
Košiciach
zaregistrovala pre obvod č. 6 piatich kandidátov na
mestských poslancov:
1. Ing. Jozef Karabin, MBA, 39 r., starosta,
nezávislý kandidát
2. PhDr. Daniel Liba, 35 r., IT manažér,
OĽANO, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Mgr. Ivan Repík, 52 r., pedagóg, Slovenská
národná strana
4. Ing. Iveta Šimková, 54 r., starostka MČ,
Spolu – občianska demokracia
5. RNDr. Marcela Vladimírová, 42 r.,
stredoškolská profesorka, Most – Híd
Miestny úrad MČ Košice – Pereš
Kúzelný Halloween v Pereši
Dňa 29.10.2018 (pondelok) sa v čase od 17.00
– 19.00 hod. v priestore OC Pereš (Pereš Parku) na
Revúckej 14 v Pereši uskutoční podujatie pre deti
a mládež pod názvom Perešský kúzelný Halloween.
Organizátorom podujatia je naše združenie, hlavnú
úlohu bude kúzelník GABI, deti, rodičia a starí
rodičia. Pre všetky deti z Pereša a Lorinčíka má
GABI pripravené zaujímavé kúzlenie. Chýbať
nebude halloweenska výzdoba, občerstvenie
a cukrovinky pre deti, pre dospelých káva a čaj.
Prineste si halloweenske tekvice, umiestnite ich
v okolí budovy a vyhrajte. Tvorcov tých najkrajších
odmeníme. Vstup na kúzelný Hallooween je pre
všetkých bezplatný – jedinou podmienkou je
oblečenie
dieťaťa
alebo
jeho
rodiča
v halloweenskom kostýme.
Občianske združenie Pomoc Perešu

V Pereš parku sa v októbri 2018 uskutoční 9.
ročník LEGO podujatia pre deti
Dňa 20.10.2018 sa v mestskej časti Košice –
Pereš v budove OC Pereš (Pereš Parku) uskutoční
v poradí už 9. ročník obľúbeného podujatia pre deti
a mládež pod názvom Skladanie kociek z LEGA
2018. Súčasťou podujatia bude aj burza LEGA
(možnosť výhodne predať či kúpiť používané
LEGO). Tento 9. ročník bude trochu netradičný –
deti si so sebou prinesú vlastný model z LEGA.
Odmeňovať budeme najlepších staviteľov z troch
vekových
kategórii.
Z tématickej
kategórie
odmeníme NAJ budovu, NAJ stavebný stroj, NAJ
loď, NAJ automobil, NAJ dioramu, NAJ lietadlo...
Z robotickej
kategórie
budeme
hodnotiť
naprogramovaný LEGO robot s plnením príkazov
a využitím senzorov. Registrácia sa začína
20.10.2018 o 14.00 hod. v OC Pereš (Pereš Parku),
od 15.00 – 17.00 hod. hodnotíme LEGO modely
a od 17 – 17.30 hod. odovzdávame ceny.
Miestny úrad MČ Košice – Pereš
Kultúrne a športové okienko DC, Klubu
seniorov Košice - Pereš
Náš klub sa aktívne podieľa na kultúrnej,
športovej činnosti a rôznych iných podujatiach, na
poli miestnom a mestskom. Zúčastňujeme sa
pochôdzky : Poznaj svoje mesto a okolie. V auguste
tohto roku 8 členov DC absolvovalo pobyt
v Grécku, Egejské more. Zúčastnili sme sa
„Športovej olympiády Šaca“, získali sme 2 cenné
kovy (ceny). V septembri sme sa zúčastnili „Letnej
olympiády mesta“, taktiež sme získali pekné ceny.
Zúčastnili sme sa „Športového dňa Dargovských
hrdinov (Furča). Získali sme 10 cenných kovov,
v štafete sme sa stali absolútnym víťazom, kde som
ako vedúca DC prevzala z rúk p. starostu cenu
„ Absolútny víťaz Športového dňa Furča“.
Zúčastnili sme sa podujatia „Úcta k starším „ pod
záštitou viceprimátora p. Petrušku. Náš klub získal
ocenenie „ Klub roka 2018“ , kde som ako vedúca
DC prevzala ocenenie aj za 20 ročnú prácu vedúcej.
To je pre náš klub vysoké ocenenie, za čo ďakujem
všetkým členom, samospráve, taktiež p. starostovi
a pracovníčkam MČ Košice – Pereš, ktorí nám boli
tiež nápomocní.
Ružena Kostovčíková, vedúca DC
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