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Informačný list – predvolebný špeciál
Vážení obyvatelia Pereša,
v minulom vydaní sme Vám pripomenuli
z čoho, resp. z koľkých financií v rozpočte Pereša
musíme „variť“ a ako musia poslanci so starostom
„čarovať“. Dnes Vám predstavíme, čo znamená
„ďalší krok k rozvoju Pereša“. Mimochodom, viete
ako sme premenili 1 € na takmer 100.000 €?

Čo znamená ďalší krok k rozvoju Pereša?
V mestskej časti Košice – Pereš sa nachádza
niekoľko mestských pozemkov v správe Pereša,
ktoré si mesto Košice necháva pre svoju rezervu.
Koncom roka 2017 mesto Košice požiadalo
Miestne zastupiteľstvo v Pereši o súhlas s odňatím
niektorých
pozemkov
situovaných
oproti
futbalovému ihrisku zo správy Pereša z dôvodu
hľadania investora pre výstavbu chýbajúcej
občianskej vybavenosti. Ide o pozemky oproti
futbalovému ihrisku, na ktorých môže byť
parkovisko, obchody, materská škola, plaváreň,
wellness, ihriská, senior dom a iná vybavenosť
o rozlohe 9.000 m².
Dňa 5.3.2018 Miestne zastupiteľstvo v Pereši
prijalo uznesenie, ktorým odsúhlasilo spomínaný
zámer. Predpokladáme, že mesto Košice v zmysle
zákona o majetku obcí na predmetné pozemky
vyhlási verejno-obchodnú súťaž, kde sa víťazný
investor zaviaže vybudovať v Pereši chýbajúcu
občiansku vybavenosť, ktorá sa v našom územnom
pláne nachádza už od r. 1997.
Prečo by to mal postaviť investor a nie mesto?
Pretože za 21 rokov mesto Košice (vlastník
pozemkov) nedokázalo zabezpečiť financie na
vybudovanie chýbajúcej občianskej vybavenosti
v Pereši z vlastného rozpočtu ani cez úver či
eurofondy. A ak chceme spoločne rozvíjať Pereš,
bez investorov sa ďalej nepohneme. Typickým
príkladom spolupráce investora a samosprávy
v Pereši je najväčšia stavba v histórii Pereša,
výstavba Pereš Parku.
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Kúpa pozemku pre mestskú časť Košice - Pereš
za 1 € v hodnote takmer 100.000 €
Takmer neskutočné, no pravdivé. Mestská časť
Košice – Pereš kúpila v tomto roku pozemok
nachádzajúci sa vedľa kostola v Pereši od mesta
Košice za 1 €. Mesto Košice ho nedokázalo formou
dražby za niekoľko rokov predať.
V žiadosti o kúpu pozemku sme uviedli, že
uvedený pozemok o rozlohe 1.022 m² žiadame
odpredať pre mestskú časť Košice – Pereš za 1€.
Naše argumenty prečo žiadame pozemok za 1€,
presvedčili zástupcov mesta Košice. No nakoľko sa
jednalo o nadobudnutie majetku, musela byť
samotná kúpa pozemku do vlastníctva mestskej
časti Košice – Pereš dňa 5.3.2018 odsúhlasená
miestnym zastupiteľstvom v Pereši. Uznesenie
o kúpe pozemku za 1€ podporili všetci prítomní
perešskí poslanci.
Predmetné uznesenie Miestneho zastupiteľstva
v Pereši spolu s ďalšími kladnými vyjadreniami od
odborných referátov a komisií bolo predložené do
rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Trojpätinovou väčšinou kolegov mestských
poslancov nám mesto Košice uvedený pozemok
predalo.
Pozemok za takmer 100.000€ sme získali za
1€. Na uvedenom pozemku by sme v nasledujúcom
volebnom období chceli vybudovať chýbajúcu
občiansku vybavenosť pre deti, mládež a seniorov.
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Kúzelný Halloween v Pereš Parku sa skutočne
vydaril
Dňa 29.10.2018 sa v budove Pereš Parku (OC
Pereš) na Revúckej 14 v Pereši uskutočnil 2. ročník
čarovného kúzlenia pre deti, mládež a dospelých
pod názvom Halloweenské kúzlenie.
Chodbu na 1. poschodí Pereš Parku sme
vyzdobili v halloweenskom štýle – nechýbali
tekvice, kostlivci a iné strašidlá. Hlavné osvetlenie
na chodbe prvého poschodia počas dvoch hodín
nahradili sviečky a kúzlenie sa mohlo začať.
Kúzelník Gabi vyčaroval pre všetkých prítomných
skutočnú
halloweenskú
atmosféru.
Z jeho
vystúpenia mali najväčšiu radosť naše deti. O 18.45
hod. sme odmenili majiteľov šiestich najkrajších
tekvíc stavebnicami LEGO a bábikami Barbie.
Veľmi milo nás prekvapila kreativita našich detí
pri výbere halloweenskej masky a dosť vysoká
účasť.

„stavil“ na kvalitu. Dať si k slávnostnému obedu
skutočne skvelé pivo v nádherných priestoroch je
niečo, čo nám doteraz chýbalo. Pekné zvonku, ešte
krajšie zvnútra. Aj takéto priestory sa budú
pripravovať v novej dominante Pereša, Pereš Parku
na Revúckej 14.

Obr. č. 2 Pripravovaná prevádzka v Pereš Parku

Igor K. a Martin O.
Prvý SMS-rozhlas v Košiciach bol v Pereši

Obr. č. 1 Halloweenská atmosféra v Pereš Parku
Mestskú časť Košice – Pereš táto akcia nijako
finančne nezaťažila, celý program vrátane honoráru
pre kúzelníka, fotografa, tlačenia pozvánok,
výzdoby, nasvietenia, ozvučenia, sladkosti pre deti,
cien pre deti (stavebnice LEGO a bábiky Barbie)
bol hradený partnermi združenia a 2% z Vašich
daní. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nemohli prísť
na kúzelný Halloween v Pereši a chcete vedieť ako
to celé prebiehalo, pozrite si naše fotografie na
www.jozefkarabin.sk. Páčia sa Vám?
Občianske združenie Pomoc Perešu

Otvárame ďalšiu prevádzku, ktorá nám tu
chýbala
V nových priestoroch Pereš Parku sa pripravuje
nový a druhý najväčší priestor pre budúcu
reštauráciu s pivárňou o rozlohe 550 m². Doteraz
naša mestská časť nemala tak veľké priestory,
v ktorých by sa mohlo pohodlne najesť a aj niečo
vypiť viac ako 100 ľudí. Čo sa týka samotnej
reštaurácie s pivárňou, budúci prevádzkovateľ

Takmer pred piatimi rokmi sme v mestskej
časti Košice – Pereš spustili jedinečnú službu pre
obyvateľov Pereša pod názvom SMS-rozhlas. Na
naše požiadavky v tom čase reagoval jediný
mobilný operátor. Prvé bezplatné SMS – správy,
v ktorých sme Vás informovali o odstávkach
a odpočtoch vody, elektriny, stratách, nálezoch,
športových a kultúrnych podujatiach sme posielali
prostredníctvom PC a tabletu.
Po takmer dvoch rokoch dospela služba SMS –
rozhlasu k rôznym vylepšeniam a k dnešnému dňu
máme registrovaných v SMS - rozhlase takmer 80%
domácností v Pereši.
Správy pre Vás sú posielané priamo na Vaše
mobilné telefónne číslo. V čom je perešský SMS –
rozhlas iný oproti SMS-rozhlasu v Myslave či
v Lorinčíku? Hlavne v tom, že SMS-ky dostávajú
všetci
zaregistrovaní
obyvatelia
Pereša
s akýmkoľvek typom mobilného telefónu bez
nutnosti použitia aplikácie či internetového
spojenia. A ako sa dá zaregistrovať? Registrácia je
možná týmito spôsobmi:
1. návštevou Miestneho úradu v Pereši na Revúckej
ul. 14 v Pereš Parku a vyplnením dotazníka,
2. poslaním e-mailu na starosta@jozefkarabin.sk –
do textu uvediete meno, priezvisko, ulicu, kde
bývate a mobilné číslo, na ktoré Vám budeme
posielať SMS-správy,
3. poslaním SMS-správy na číslo 0948 28 33 55,
v ktorej uvediete meno, priezvisko, ulicu
a mobilné číslo.
Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta
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