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Pomáhame

počas pandémie

Len nedávno doslova ubehli tri roky
od mojej inaugurácie na primátora mesta Košice. Bolo to presne
10. decembra 2018. Mnoho plánov
a sľubov, no najmä veľký záväzok.
Zaviazal som sa pracovať pre Košice a pre vás, Košičanov, pravidelne informovať o všetkom, čo ako
primátor robím. Osobne sme sa
v minulosti mohli stretnúť na verejných odpočtoch výsledkov môjho
tímu, ktoré však zastavila korona.
Posledné mesiace informujem najmä na sociálnych sieťach, na webe,
v médiách… no tam nenájdete
všetko.
Preto som sa rozhodol vydať tento
občasník. Za vlastné peniaze a vlastnými silami. Je to moja súkromná
aktivita a ďakujem všetkým, ktorí
mi pri spísaní výsledkov pomáhali.

Už pomaly dva roky sa snažíme bojovať s koronou a prispôsobovať
sa situáciám, ktoré priniesla. Toto obdobie mi ukázalo, že vieme
držať spolu. Vážim si vás, ktorí ste mohli a chceli pomôcť, či už
ste poslanci, starostovia, inštitúcie, organizácie, komunity,
alebo jednotlivci. Aj keď nás korona donútila žiť viac v súkromí
a obmedzila sociálne kontakty, myslím, že sme oveľa viac začali
rozmýšľať a pracovať pre spoločnosť, a pre tých, ktorí sa v tejto
dobe stali zraniteľnejšími.

Ďakujem všetkým
Ďakujem starostom za pomoc a aktivitu, veľakrát nad rámec bežnej
práce. Vážim si iniciatívu poslancov, riaditeľov mestských podnikov
a zamestnancov mesta, ktorí pomáhali, kde bolo treba - pri šití rúšok, pri
ich distribúcii, v informačnej kampani, pri pomoci starším a chorým, pri
roznáške jedla či sociálnych balíčkov.
Veľká vďaka patrí riaditeľom základných škôl, učiteľom a vychovávateľom za adaptáciu do online priestoru.
Nové technológie boli výzvou, stali sa

nevyhnutnosťou pri zvládnutí pracovných povinností a vzdelávania,
a dnes sú už bežnou súčasťou nášho
života.

Pomohli sme kultúre,
športu aj podnikateľom
Pandemická situácia preverila priority mestského rozpočtu. Aj napriek
neľahkej finančnej situácii sme
na rozdiel od niektorých miest nestopli podporu kultúre ani športu
a podarilo sa nám udržať nastavené
financovanie.

Na 20-tich stranách sa dočítate
o zrealizovaných aj pripravovaných projektoch v kľúčových
oblastiach života nášho mesta.
Ak na niektoré otázky nenájdete
odpovede, určite ich nájdete na
mojom webe jaropolacek.sk. Považujem za dôležité, aby ste vedeli,
ako sme naložili s verejnými financiami a ako ich plánujeme investovať
v budúcnosti.
Tri roky sú za nami, pred nami
ďalší. Mnoho vecí dokončíme,
ale budú aj také, ktoré sme rozbehli
a chceme dotiahnuť do konca. Pri
niektorých projektoch nie je možné
vidieť výsledky z večera do rána.
Tie, o ktorých si na nasledujúcich
stranách prečítate, sú viditeľné.
Sú to výsledky, ktoré nám nezoberú.
S prianím pokojných Vianoc a všetkého dobrého do nového roka 2022
primátor Jaroslav Polaček
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“Prezidentka Zuzana Čaputová ako jedna zo 100 najvplyvnejších žien sveta
podľa FORBES je inšpiráciou aj pre mňa.”

jaropolacek.sk

VÝSLEDKY, ktoré nám nezoberú

“Premiér Eduard Heger už niekoľkokrát preukázal,
že pomáha Košiciam a drží slovo.”

Pomohli sme aj košickým podnikateľom, aj ich zamestnancom,
kedy ich reštaurácie za prenájom letných terás nemuseli platiť
miestne dane.
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Aj vodiči MHD sú hrdinovia
Takpovediac v prvej línii sa chtiac – nechtiac ocitli aj vodiči
MHD a vlastne všetci zamestnanci DPMK, ktorí aj v časoch
vrcholov epidémie svedomito chodili do práce. Vybavili sme
dávkovačmi dezinfekcie každé vozidlo na viacerých miestach.
Korona nás spojila
Spolupracovali sme, pomáhali sme si, podržali sme sa v časoch,
kedy sme si viac ako inokedy uvedomili, čo je dôležité. Každý
z nás môže pomôcť spoločnosti, v ktorej žije.
Mesto začalo s očkovaním
Ďakujem každému z vás, kto sa zaočkoval. Myslím aj na tých,
ktorí sa z medicínskych alebo iných dôvodov nemohli zaočkovať.

I vzhľadom na svoju vlastnú skúsenosť povzbudzujem
k očkovaniu vás, ktorí o tom uvažujete. Nielen štatistiky,
ale aj pohľad do našich rodín, k susedom či ku kamarátom
ukazuje, že väčšina očkovaných znáša covid ľahšie, prípadne sa ním ani nenakazí. Preto využite príležitosť a príďte
na vakcináciu. Spustili sme očkovanie vo vybraných lokalitách
na magistráte, v Amfiteátri a v kultúrnych domoch v Šebastovciach a v Barci. A budeme hľadať ďalšie, aby sme k vám
boli bližšie.

“Bezpečnosť cestujúcich je pre mňa veľmi
dôležitá. Inštalácia dezinfekčných stojanov
v prostriedkoch MHD si mnohí pochvaľujú.”
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Opravujeme

cesty, budujeme chodníky
Ešte pri mojej kandidatúre som si ako jednu z priorít stanovil obnovu správy mestských
komunikácií. Dnes vidíme výsledky našej práce. Zdevastované chodníky sme pokryli novým
asfaltom, opravili sme výtlky a rozbité cesty, a ideme ďalej. Budujeme inteligentné priechody
pre chodcov, zavádzame nový systém údržby verejného osvetlenia, spustili sme inovatívny
a participatívny systém zimnej údržby chodníkov. A chceme, aby ste nás o dierach v asfalte
informovali aj vy.
Opravujeme po novom
Zoznam ulíc a ciest, na ktorých sme vymenili povrch, nie je
krátky. Súvislú opravu sme uskutočnili na takmer 100 chodníkoch, napríklad na Ružínskej a Slobody, Továrenskej, Jána
Pavla II, Potočnej či Urbánkovej, Americkej triede, Táborskej,
Južnej triede, Irkutskej aj Charkovskej ulici. Pravidlom
sa stáva, že súvislé opravy komunikácií realizujeme komplexne s chodníkom aj verejným osvetlením, ak to podmienky dovoľujú. Cesty a chodníky sa už totiž počas môjho primátorovania neopravujú len pred honosnými vilami oligarchov,
či v uliciach, kde náhodou bývajú ich rodičia.
Staviame nové komunikácie
Pribudne spojnica medzi Lorinčíkom a Perešom, opravili
sme mosty cez Hornád a Mlynský náhon či na Triede L.
Svobodu, aj cestu zo ZOO za takmer štvrť milióna eur,
veď táto najnavštevovanejšia atrakcia v Košiciach si to
nepochybne zaslúžila.

Zavádzame smart riešenia
Rozsiahla sieť ciest a chodníkov či systém verejného
osvetlenia si vyžadujú aj moderné, inteligentné riešenia takmer vo všetkých mestských častiach. Jedným
z nich sú nové bezpečné priechody pre chodcov. Vybudovali sme ich spolu 16 a ďalšie chystáme. Pri vstupe chodca
na komunikáciu blikaním upozorňujú vodičov.
Ide o jedno z najúčinnejších bezpečnostných opatrení
na ochranu peších.

Do zimnej údržby chodníkov sme
zapojili aj vás, Košičanov. Unikátnym
spôsobom sme sa podelili
o práce pri odpratávaní snehu.
Na jednej strane možnosť zárobku
pre jednotlivca, na druhej strane
šetrenie mestskej kasy.
A navyše - žiadna firma by nám
v jednom momente nezabezpečila
odpratávanie snehu na viac ako
700 úsekoch v meste, my to teraz
dokážeme spolu s vami
jedinou smskou.

ZMENA ÚDRŽBY VEREJNÉHO
OSVETLENIA

V meste máme až 17 000 stĺpov verejných svetiel
a na kontrolu ich svietenia chceme využiť moderné technológie. Plánujeme každý stĺp označiť identifikačným
QR kódom, po jeho načítaní nám aplikácia automaticky
odošle informáciu o nefunkčnosti osvetlenia. Tento spôsob identifikácie využijeme aj na nahlasovanie výtlkov
na cestách, opráv komunikácií či iných havarijných stavov.
Prvú etapu modernizácie verejného osvetlenia začneme
realizovať z prostriedkov projektu Smart City Košice už
na budúci rok v hodnote takmer 1 000 000 eur.
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“ V roku 2026 bude moderné,
úsporné a inteligentné verejné
osvetlenie v celom meste.”

“ Bez poctivej práce kolegov z magistrátu a podpory
úradu ministerky Veroniky Remišovej by začiatok
realizácie Slaneckej bol doteraz v nedohľadne.”

Meníme správu ciest

Kompletne sme zmenili systém
správy a obnovy ciest, chodníkov
a medziblokových komunikácií.
Zrušili sme neefektívne zmluvy
s externými dodávateľmi
a začíname robiť niektoré práce
vo vlastnej réžii. Lacnejšie, rýchlejšie a podstatne ekonomickejšie.
Vytvorili sme nový samostatný referát Správy komunikácií a verej-
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ného osvetlenia MMK, na ktorom
sme hneď zamestnali prvých ľudí.
Na jar budúceho roka už budeme
maľovať nové čiary - vodorovné
dopravné značenie, za rovnaké peniaze však sami urobíme o tretinu
viac, ako predtým externé firmy.
Takto sa postupne pripravujeme
na vznik samostatnej organizácie
na správu komunikácií.
Spustili sme nový spôsob údržby
Nastavili sme systém pravidelnej zimnej a letnej údržby ciest

a rigolov, na čo sme zamestnali približne stovku ľudí najmä
z Luníka IX. Spustili sme nový spôsob údržby kanalizačných vpustí.
Po ich pasportizácii dokážeme
zistiť poruchu a rýchlo zasiahnuť.
Správa a údržba ciest a verejného
osvetlenia prešla azda najdynamickejšou zmenou. Tak, ako som
to sľúbil v kampani, a tak mienim
pokračovať. Pozrite si naše plány
v budúcom roku.

REKONŠTRUKCIE A VÝSTAVBA V ROKU 2022
7 500 000 eur

oprava hlavných dopravných komunikácií
na Triede KVP, Čermeľskej ceste, Jaltskej,
Lomonosovovovej, Pražskej, Americkej triede,
Turgenevovej, Petzvalovej, Hronskej, Obrancov mieru, Magnezitárskej a Mliečnej ulici

1 000 000 eur

stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií
a chodníkov vo všetkých mestských častiach
na celkovej ploche takmer 37 tisíc metrov
štvorcových najviac na Obrancov mieru, Masarykovej, Ul. Slobody, Jantárovej, Zborovskej,
Varšavskej, Belehradskej, Čínskej či Považskej

780 000 eur

revitalizácia vstupu na Verejný cintorín
na Rastislavovej ulici a ďalšie práce

5 893 100 eur

rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty vrátane modernizácie
priľahlých zastávok MHD a výstavby
cyklochodníka v rámci prvej časti,
cesta bude dokončená na jeseň 2023

300 000 eur

výstavba semaforov
na križovatke pri Crow
Aréne, v Čermeli pri
Detskej železnici a iné

1 500 000 eur

oprava 50-tky chodníkov, ciest pred zastávkami MHD či komunikácie vo vnútroblokových priestoroch, pôjde o súvislú výmenu
asfaltovej plochy, vrátane obrubníkov a výškovej úpravy zvodov
v Starom meste, na Severe, Západe, Juhu, na Sídlisku Nad
Jazerom, na Furči, na Sídlisku Ťahanovce a Vyšnom Opátskom

200 000 eur

obnova cestnej infraštruktúry ako napr. chodníkov, ciest, parkovísk, vnútroblokových priestranstiev
na Sídlisku KVP
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Školy

pre deti, rodičov
aj učiteľov

Mesto Košice má najväčší školský úrad na Slovensku a preto si myslím,
že je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme učiteľom, deťom
a rodičom pomohli vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre.
Som otcom druháka na základnej škole, preto mi je toto prostredie veľmi blízke
a živo vnímam to, čo žiaci a učitelia potrebujú. Denne vidím, s akými problémami
a výzvami zápasia. Aj neformálne debaty s rodičmi ma utvrdili v tom,
že je dôležité do škôl investovať a vytvoriť tam príjemné a zdravé prostredie.
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Mesto dáva do vzdelávania
takmer polovicu svojho rozpočtu, pričom väčšina peňazí ide na
výplaty zamestnancov. Desiatky
rokov sa do škôl neinvestovalo,
zanedbala sa ich údržba. Preto
bolo mojím cieľom nájsť financie
aj na ich obnovu.

Každá škola sa dočká opravy
V uplynulom a tomto roku sme na
rekonštrukcie na školách vyčlenili takmer 11 miliónov eur, čo je
najviac v histórii. Paradoxne nám
pandemická situácia pomohla
v tom, že sme práce mohli reali-
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zovať takpovediac v pokoji. Skoro
v každej škole sme obnovovali, renovovali, menili zariadenia
a zvyšovali komfort prostredia pre
deti, ich učiteľov a ďalších zamestnancov škôl. Vymieňali sme okná,
opravovali strechy, sociálne zariadenia, telocvične, školské jedálne,
elektroinštalácie, uskutočnili sme
aj mnohé ďalšie stavebné úpravy.
Efektívne investujeme
Ďakujem riaditeľom škôl,
ktorí pomohli s výberom investičných priorít na ich základných
či materských školách. Dokázali

sme nastaviť procesy na magistráte tak, aby sme naozaj efektívne
investovali. Oproti štandardnému
obdobiu dosahuje výška investícií
dvojnásobnú hodnotu. Obstarávame veľmi efektívne, oproti predpokladaným cenám sme ušetrili
30 až 40 percent.
Ušetrené peniaze sme dokázali ešte efektívnejšie investovať
do našich škôl. Na ZŠ Park
Angelinum sme otvorili nový atletický ovál, na budúci rok zrekonštruujeme multifunkčné ihrisko
a atletický ovál na ulici Park
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mládeže a na jar sprevádzkujeme
Tréningové centrum pre úpolové športy na ZŠ Poľná v Košickej
Novej Vsi. Pracujeme na tom,
aby si rodičia mohli vybrať z bohatej ponuky špecializácií na jednotlivých školách od humanitných
cez prírodovedné, až po športo-

vé. To bol môj záväzok - vytvoriť
pre deti v školách podmienky
na voľnočasové aktivity.
Deti jedia zdravšie
Som rád, keď počujem z úst rodičov
chválu na zvýšenú kvalitu stravy
v školských jedálňach. Prehodnotili

VÝSLEDKY, ktoré nám nezoberú

sme spôsob nákupu surovín, zvýšil sa dôraz na čerstvé potraviny
a zároveň sa centralizáciou ich
nakupovania ušetrili značné finančné prostriedky - od spustenia
už milión eur. Deti jedia kvalitnejšie
a zdravšie a mesto to stojí menej.

Po tridsiatich rokoch máme novú nástupnú stanicu Košickej detskej železnice v Čermeli

Detská železnica Košice prešla za posledných 10 rokov veľkými zmenami. Od chvíle jej odštátnenia je s mestom Košice spojená doslova pupočnou šnúrou. Celé úsilie zachrániť a zveľadiť unikátnu železničku stojí
na štyroch pilieroch: pomoci samosprávy, dobrovoľníckom nadšení, ochote
sponzorov a šťastí pri získavaní grantov. Teší nás, že samospráva od začiatku pochopila význam technickej pamiatky a atrakcie, ktorá musí zostať
trvalou súčasťou mesta. Iba jej stabilné postavenie a pomoc mesta Košice zaručí trvalý prospech pre Košičanov. Takto rozdá radosť tisícom rodín
s deťmi, turistom, a bude naďalej robiť skvelú reklamu našej metropole nielen
na Slovensku, ale aj za hranicami krajiny.
PhDr. Ľubomír Lehotský, predseda OZ Detská železnica Košice

Peniaze rozdeľujeme spravodlivo
Teší ma, že sme ako jedna z prvých samospráv začali s odstraňovaním nerovnakého zaobchádzania
pri rozdeľovaní financií, ktoré sme dávali na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení u rôznych
typov zriaďovateľov. Uvedomili sme si, že nemôžeme deliť žiakov a učiteľov do dvojakej kategórie tak,
že jedni z nich budú dostávať 88% zo sumy určenej
na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení a ďalší plný normatív. Keďže si nemyslím,
že deti a zamestnanci škôl by mali byť znevýhodňovaní
tým, do akej školy chodia, navrhli sme zmenu VZN,
ktorá ich zrovnoprávnila. Som rád, že týmto modelom
sa nechali inšpirovať aj niektorí poslanci NR SR.

“ V ministrovi školstva Branislavovi Grohlingovi som
našiel spriaznenú dušu, nadšenie pre naše inovatívne
projekty aj poradcu, ktorý vždy zdvihne telefón.”

REKONŠTRUKCIE A VÝSTAVBA V ROKU 2022
2 040 000 eur

· výstavba nafukovacej haly na ZŠ Novomeského 2, začiatkom leta otvoríme Atlatickú
akadémiu Danky a Janky Velďákových
· výstavba atletického oválu, multifunkčného
a workoutového ihriska na ZŠ Starozagorská
· nová telocvičňa na ZŠ s MŠ Želiarska, začiatok
výstavby jar 2022

600 000 eur

1 493 597 eur

rekonštrukcie a rozšírenie
kapacít materských škôl
v meste vrátane prvkov zelenej infraštruktúry a didaktických učební

ZOO Košice - modernizácia chovných zariadení, objektov, realizácia
viacerých menších stavieb, rekonštrukcia oplotenia, modernizácia
a rekonštrukcia detských zón

728 750 eur

opravy statických porúch budov, obnova jedální, kotolní,
školských dvorov v materských aj základných školách

551 250 eur

rekonštrukcie obvodových plášťov,
elektroinštalácií, bleskozvodov, rozvody
ÚK v materských aj základných školách
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Bezpečnosť a istota
pre starších a chorých

Seniori potrebujú našu pomoc a podporu. Preto sme dynamicky zvyšovali financie na túto oblasť
a rozšírili okruh tých, ktorým pomáhame. Riešime stravovanie, ubytovanie, prepravu či bezpečie,
zvyšujeme kvalitu zariadení. Chceme mesto pre všetkých a práve naši seniori si ho zaslúžia najviac.
Oproti roku 2018 sme príspevok mesta na služby pre
seniorov zvýšili o takmer polovicu. Výrazne sme tiež pridali peniaze súkromným poskytovateľom týchto služieb,
tu sme dotácie viac ako zdvojnásobili. Budujeme kapacity týchto
služieb, aby sme zachytili trendy
starnutia našej populácie.
Inšpiruje nás vyspelá Európa
Nebojíme sa investícií do zariadení pre seniorov, zrekonštruovali
sme tri zo štyroch zariadení spolu
za vyše 800 000 eur. Obnovou
prešli naše budovy na Mlynárskej
a Laboreckej ulici a na Južnej triede, zmodernizovali sme Stredisko
sociálnej pomoci na Garbiarskej.
Viac peňazí nám umožňuje poskytnúť viac pomoci. Od začiatku
môjho mandátu zvyšujeme na území mesta opatrovateľskú pomoc.
Ročne poskytujeme už 175 000
hodín bezpečnej a profesionálnej
opatrovateľskej služby. Pomoc prichádza priamo za seniormi, veď

starnutie vo vlastnom domove je
najpokojnejšie.
Prispievame na kvalitné obedy
Pohodlie seniorov sa snažíme
zvyšovať poskytnutím kvalitných obedov v jedálňach blízko
ich domovov. Zvýšili sme príspevok na jeden obed pre seniora
na takmer dvojnásobok a rozšírili okruh dôchodcov s nárokom
na tento príspevok. Na stretnutie
so seniormi pri výdatnom obede
sa pritom vždy teším i ja.
Poskytujeme byty seniorom
Popri strave či opatrovateľskej
službe však myslíme aj na bývanie
pre dôchodcov. Mesto poskytuje
už vyše 680 bytov pre seniorov,
čo nám umožňuje riešiť akútne
problémy s bývaním desiatkam
dôchodcov ročne.
Myslíme aj na detaily
Praktickou pomocou pre našich
seniorov je isto prepravná služba
či moderná a progresívna služ-

ba monitorovania a signalizácie
pomoci pre osamelých seniorov,
ktorú sme zaviedli do praxe.
Vznikne nové centrum v Krásnej
Azda najväčším sústom, do ktorého sme sa pustili, je budovanie
nového sociálneho zariadenia
v Krásnej. Do nového moderného
centra investujeme vyše dva milióny eur a otvoríme ho už v budúcom
roku. Ďalšie takéto centrum sme
naplánovali rekonštrukciou bývalých jaslí na Gerlachovskej ulici.
Seniorov som si vždy veľmi
vážil. Rád si vypočujem ich rozprávanie o Košiciach, beriem si
z toho poučenie. Aj preto viem
ako formovať a viesť samosprávu tak, aby v nej práve najslabší
a najzraniteľnejší nachádzali pomoc a podporu, istotu a bezpečie.
Je to náš dlh voči seniorom, ktorý
mienim splatiť.

Aj keď väčšina obyvateľov asi hodnotí primátora podľa množstva
zrekonštruovaných ciest, vzniknutých cyklotrás či opravených
striech na školách, je dobré, že v Košiciach sa nezabúda na ľudí v núdzi
- najmä na rodiny či osamelé mamy s deťmi. Pandémia spôsobila,
že možno bude o kilometer cyklotrasy v našom meste menej, no ukázala,
že pomoc druhým je oveľa dôležitejšia.
V prípade primátora Polačeka nejde o všeobecné klišé. Ide osobným
príkladom. Bez akéhokoľvek zisku prenajal svoj byt osamelej mame
s dcérkou, ktoré prišli o strechu nad hlavou. Dúfam, že sa na mňa
za to, že som to prezradil, nepohnevá.
Radoslav Dráb, Úsmev ako dar
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Radoslav Dráb, Úsmev ako dar

Evička Bombová. Človek, ktorý prináša múdrosť, rozvahu a skúsenosti. Som rád,
že prijala úlohu byť splnomocnenkyňou Mesta
Košice pre seniorov a pomáha vytvárať mesto,
v ktorom sa budú dobre cítiť ľudia v každom
veku, aj v tom seniorskom.

Zdravotne postihnutí zaplatia
za odpad o polovicu menej
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Mesto navrhuje znížiť poplatok za odpady o polovicu držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu osoby fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a tiež osobám,
ktoré sú prevažne alebo úplne bezvládne. Ide o ďalšiu zľavu v systéme,
ktorým mesto poskytuje zľavy na poplatkoch pre núdznych.

Na služby súvisiace so starostlivosťou
o seniorov dáva mesto za posledné tri
roky stále viac peňazí. Kým v roku 2018
to bolo niečo vyše 7 miliónov eur, v tomto
roku to už bolo o takmer 30 % viac.
2018

2019

2020

2021

Celkové bežné výdavky na zabezp.
soc. služieb pre seniorov

2 309 231

2 818 440

3 173 724

3 388 000

Príspevok mesta neverejným
poskytovateľom

1 123 383

1 623 000

2 181 935

2 375 600

Opatrovateľská služba verejní poskytovatelia

984 403

1 361 000

1 516 575

1 600 000

Opatrovateľská služba neverejní poskytovatelia

928 194

1 210 000

1 448 035

1 600 000

SPOLU (v eur)

5 345 211

7 012 440

8 320 269

8 963 600

REKONŠTRUKCIE
A VÝSTAVBA V ROKU 2022
2 000 000 eur

realizácia stavby Centra komunitných sociálnych služieb v Krásnej pre
seniorov, opatrovateľskú službu s Útulkom pre rodiny s deťmi

100 000 eur

prípravná a projektová dokumentácia
a inžinierska činnosť na novú stavbu
zariadenia sociálnych služieb pre seniorov na Gerlachovskej ulici

30 000 eur

dofinancovanie rekonštrukcie piatich
sociálnych bytov na Adlerovej 4 pre
sociálne odkázaných občanov mesta
Košice

Čo máme
spoločné?

Na prvý pohľad málo. On je muž,
ja žena. On technik, ja učiteľka.
Ja mám meter päťdesiat aj
s topánkami, on pomaly dva metre.
Už sa nepamätám, kedy sme
sa prvýkrát stretli, dnes viem,
že oveľa dôležitejšie boli všetky ďalšie stretnutia.
Priamy pohľad, ale aj milý úsmev.
Neoblomné stanoviská, aj veľká
dávka tolerancie. Nekonečné diskusie s jasným názorom.
To je Jaro.
Čo máme spoločné? Po troch rokoch
spolupráce môžem povedať, že je
toho viac ako sa na prvý pohľad zdá.
Pracujem s primátorom, ktorý
má Košice vždy na prvom mieste.
Tak ako pravdu a spravodlivosť,
tvrdú prácu a úprimnosť.
Lucia Gurbáľová,
námestníčka primátora
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Jaro
Polaček

2022

Primátorom
sa človek
nenarodí,
musí sa ním
stať
Jara Polačeka som spoznal ako lídra
v boji proti zlodejstvu v elektronickom mýte pre dopravcov. Imponovalo mi ako sa nebojácne postavil proti silným za práva slabších.
Ako odhodlane išiel za svojím cieľom. Mal som pocit, že s ním by sa
moje snahy o demokraticky, transparentne a spravodlivo fungujúcu
spoločnosť realizovať dali. To bolo
pred 12 – timi rokmi.
Dnes som s Jarom vo vedení mesta,
uvedomujeme si, že naša práca je
službou, že starať sa o naše mesto
je pre nás poctou, že aj keď nie
vždy všetko vychádza ako chceme,
nevzdáme to.
O Jarovi Polačekovi dnes môžem
povedať, že je vizionárom, čestným
a spravodlivým pracantom, dobrým
manažérom, trpezlivým komunikátorom a nepoddajným lídrom.
A Fungujúce Košice potrebujú mať
na čele samosprávy práve takého
človeka.
Marcel Gibóda,
námestník primátora
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Šport má

cenu zdravia

Výstavba nových či obnova existujúcich športovísk a ihrísk
sa pre mňa nestali len predvolebnými sľubmi. Pripravil som
a rozpracoval najväčšie investície do profesionálneho
a amatérskeho športu za uplynulých 30 rokov. Spolu za viac ako
29 miliónov eur v najbližších dvoch rokoch!
Šport v Košiciach potreboval
nevyhnutnú šokovú terapiu.
Zastaraná infraštruktúra nevadila len Košičanom ale samozrejme aj samotným športovcom. Dnes môžem povedať,
že o pár rokov bude situácia iná.
Rozbehnuté veci treba dotiahnuť
do konca.

Čo sme pripravili?

Národné olympijské centrum
plaveckých športov
Blízko realizácie je prekrytie vodnopólového bazéna v areáli kúpaliska
Červená hviezda. Možnosť celoročného trénovania vodnopólistov
v tomto novom priestore nám umožní následnú významnú rekonštrukciu mestskej krytej plavárne (MKP)
na olympijské centrum. Dôjde
k dlho očakávanému prepojeniu
areálov krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda s možnosťou vybudovania väčších vodných
atrakcií.

ANGELS aréna
V centre mesta po rokoch zdevastovaného vzhľadu konečne opravíme
Angels arénu. Vybudujeme nové hľadisko v tejto multi športovej hale, naprojektované sú nové šatne a zázemie.
To nie je všetko. Dramatickou zmenou
prejde okolie arény. Pribudne zeleň
aj oddychové zóny. Angels aréna sa
stane novou výkladnou skriňou mesta.
Košická futbalová aréna (KFA)
Srdcom som fanúšikom košického
futbalu. Futbalová aréna už stojí, čaká
nás však dokončenie 2. a 3. etapy výstavby, na budúci rok ju vďaka mestským financiám a štátnym dotáciám
dokončíme. Rozbehli sme realizáciu
futbalovej akadémie a verím, že do
Košíc sa vráti jeden z najpopulárnejších športov súčasnosti.

Prvý zápas
na KFA
27. február 2022

jaropolacek.sk

VÝSLEDKY, ktoré nám nezoberú

PODPORUJEME VEĽKÉ
ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Mesto prispeje na športové udalosti v roku 2022
100 000 EUR Euro 2022 v malom futbale
80 000 EUR Medzinárodný maratón mieru
50 000 EUR Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska
50 000 EUR Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov
Národné tréningové centrum
Naše mesto sa už čoskoro konečne
dočká národného tréningového centra (NTC) a to v športe, kde sa môžeme pochváliť rovno olympijským
víťazom. Naši najlepší tenisti tak
už nebudú musieť odchádzať na tréningy do hál v Bratislave. Projekt sme
navyše optimalizovali spôsobom,
aby zohľadňoval oprávnené požiadavky verejnosti.
Hokejové Košice
Košice vždy boli hokejové mesto
a práve investície do hokeja, a najmä
do hokejovej mládeže, boli pre mňa
vždy jednou z priorít. Pripravený je
preto zámer novej hokejovej haly pri
Základnej škole na Považskej ulici,
ktorá sa na výchovu budúcich hokejistov zameriava. Investujeme aj
do Steel arény. Pripravujeme projekt
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obnovy technologického zariadenia
kvôli zníženiu energetickej náročnosti prevádzky, ale aj komfortu pre
všetkých, ktorí si tento športový stánok za takmer 20 rokov obľúbili.

Klzisko v Mestskom parku
Som veľmi rád, že sa nám podarilo
dokončiť výstavbu klziska v Mestskom parku, ktoré otvoríme ešte
v tomto roku. Plánujeme tento objekt
využívať celoročne. V lete tu bude
miesto pre profesionálny streetball.
Školská športová infraštruktúra
V základných školách plánujeme
aj ďalšie športoviská, školská športová infraštruktúra si to zaslúži.
Našli sme tiež miesta na výstavbu
tréningových bazénov pri školách,
ktoré Košiciam tak veľmi chýbajú.
Už dnes máme v meste viaceré

workoutové a fitness ihriská. Šport
patrí aj do ulíc a verejných priestorov
a je mojou ambíciou tieto aktivity
podporovať.
V Košiciach v súčasnosti funguje
130 športových klubov a oddielov
a to v 55 rôznych športoch. Nastavili
sme ich spravodlivé a transparentné
financovanie z mestského rozpočtu.
Tak, ako som to na začiatku sľúbil.
Na športe mi záleží rovnako
ako vám všetkým. Dostatok športovísk a športových aktivít znamená,
že žijeme zdravo a v zdravom meste.
K tomu tiež prispievajú cyklochodníky, za ktorých výstavbu som sa
výrazne zasadil. Pribudnú ďalšie
kilometre cyklotrás a ja sa teším,
že v uliciach nášho mesta možno
aj preto ubudne viac vozidiel.

REKONŠTRUKCIE A VÝSTAVBA V ROKU 2022
1 700 000 eur

dofinancovanie modernizácie a rekonštrukcie kúpaliska Červená
hviezda a MKP, predovšetkým realizácie prekrytia vodnopólového
bazéna so zázemím a dvojplášťovou nafukovacou halou pre zabezpečenie celoročnej prevádzky
· za takmer 15 miliónov eur vznikne v Košiciach na jar 2023
v spolupráci so Slovenským olympijským výborom Národné olympijské centrum plaveckých športov (s očakávaným 50% štátnym
príspevkom)

270 000 eur

výstavba cyklistickej
komunikácie popri
Slaneckej ceste

1 050 000 eur

1 500 000 eur

nákup pozemku pre multifunkčnú športovú halu pre
loptové hry

peňažný vklad mesta do základného imania KFA
v roku 2022, kedy ju odovzdáme do užívania

2 000 000 eur

Angels aréna - financovanie rekonštrukcie a modernizácie objektu haly vrátane úpravy okolia. Ukončenie obnovy
sa plánuje v rokoch 2022-23

2 914 205 eur

výstavba a rekonštrukcia cyklochodníkov v meste

53 000 eur

dofinancovanie výstavby multifunkčného športoviska na streetbal a ľadovej plochy umiestnenej
v Mestskom parku

300 000 eur

peňažný vklad mesta do Národného tenisového centra
Košice, ktorého výstavba sa začne v roku 2022
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Moderná
doprava
pre Košice

Teší ma, že Košice sa stali moderným mestom aj vďaka smart riešeniam v mestskej doprave.
Dostali sme zdieľanú dopravu do ulíc. Som rád, že ste si ju obľúbili. Nová, zdieľaná doprava je
skvelý nápad, inovatívny, s obrovským potenciálom do budúcnosti.

14
Zdieľanú dopravu
sme naštartovali !

S košickým prevádzkovateľom
zdieľanej dopravy sme spustili
projekt 100 nabíjacích staníc,
ktoré využívajú len energiu
zo slnka, zo solárnych panelov
na svojej streche. Nenájdete
ich nikde na svete, je to košický
unikát. Sú pri zastávkach MHD,
či na iných frekventovaných
miestach. Nabíjať si tam môžu
ľudia kolobežky, bicykle či motorky. Vyriešili sme tak dve veci.
Ľudia sú motivovaní parkovať
v nich a jazdí sa na čistú slnečnú
energiu.
Od kolobežky ku kajaku
Chceme, aby budúcnosť Košíc bola
zelená. Preto robíme všetko, čo je
v našich silách, aby sme o zelených
riešeniach len nerozprávali, ale aby
sme ich aj prinášali. Som nesmierne
rád, že sa nám darí budovať zelenšie
Košice a ideme príkladom pre ostatných. Najprv sme mali autá, potom
bicykle, neskôr kolobežky a dokonca
v Košiciach máme aj raritu, a tou je
zdieľaná doprava na kanoe po rieke
Hornád.
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Električkou na Ťahanovce
Uvedomujem si, že moderná zelená doprava je v meste aj
o dostupnej ekologickej mestskej
hromadnej doprave. Tieto riešenia
si vyžadujú poriadnu dávku odvahy a
relevantné dáta. Hovorím o tom preto, lebo jeden z mojich sľubov, že dovediem električku na Ťahanovce, sa
dotiahnuť do konca zatiaľ nepodarilo.
Odvaha mi nechýbala, chýbali však
dáta. Dnes už ale môžem povedať,
že sme v reálnom štádiu prípravy
tohto projektu. Máme pripravený
návrh zmeny územného plánu lokality Anička tak, aby výsledkom
bola výstavba a dopravné napojenie tejto lokality z Lokomotívy
na Aničku cez nový most ponad
Hornád až na sídlisko Ťahanovce.
Neopravené opravíme
Pracujeme na tom, aby sme sa vozili
po bezpečných električkových tratiach. Nechceme čiastkové riešenia.
O prvé zo 70 miliónov chceme požiadať už v máji budúceho roka. Dodávateľ projekčných prác nám odovzdá
kompletnú projektovú dokumentáciu aj s príslušnými stavebnými
povoleniami na obnovu tých častí
električkových tratí, ktoré neboli
v Košiciach ešte zrekonštruované.
Teším sa aj na schválené dotácie na

nákup nových električiek. Košiciam
priklepli 25,3 milióna na 10 nových
30-metrových električiek, pričom
práve prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa.
Trolejbusy čakajú na eurofondy
Aktualizovaný plán dopravnej obslužnosti nám pomôže vyriešiť
aj na niekoľko rokov zakliatu tému
trolejbusovej dopravy v meste. Verím, že novými číslami sa
nám podarí presvedčiť slovenské
aj európske inštitúcie, aby sme sa
mohli vrátiť do trolejbusov a uchádzať sa o eurofondy na opravu infraštruktúry a nákup nových.

Pripravujeme
·

spájanie zdieľanej a mestskej hromadnej
dopravy so zvýhodneným cestovným

·

virtuálny nákup lístkov MHD
prostredníctvom služieb DPMK

·

budovanie BUS PRUHOV

·

preferenciu MHD na kľúčových
dopravných uzloch

·

zvýšenie komfortu cestujúcich zo Sídliska
Ťahanovce obchádzkou cez Demeter
na Magnezitársku, ktorá bude slúžiť iba pre
MHD a záchranné zložky

·

súťaž na nové autobusy MHD s CNG pohonom
ako ďalšiu alternatívu ekologickej dopravy
v meste

Nové autobusy už jazdia
V závere tohto roku dorazilo
do Košíc 15 nízkopodlažných
ekologických autobusov Solaris
Urbino 12, ktoré spĺňajú emisnú
normu Euro 6D, sú vybavené klimatizáciou, nástupnými plošinami pre vozičkárov, USB nabíjačkami a inými modernými prvkami.
Už začiatkom budúceho roka posilní mestskú hromadnú dopravu
v Košiciach aj 21 veľkokapacitných
kĺbových 18 metrov dlhých autobusov SOR NB 18.
Na bicykli do USSteel-u
Som si vedomý, že myšlienka
cyklotrasy do USSteel-u nemá
jednoznačné riešenie. S ministerstvom dopravy diskutujeme
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o možnosti prekategorizovať cestu do USSteel-u, aby v jej blízkosti
mohli jazdiť cyklisti. To sa môže
udiať až vtedy, ak dobudujeme
obchvat mesta aj v tejto lokalite.
Z rýchlostnej by sa mohla stať cesta
nižšej kategórie a odvážny nápad
vybudovať cyklotrasu bude realitou.
Vyjednávanie nie je jednoduché
Máme skúsenosti nielen z výstavby cyklotrás, chodníkov či ciest
z posledných rokov. Hovoria o nekonečnom vyjednávaní s majiteľmi
pozemkov, cez ktoré prechádzajú.
Našim zámerom je aj presvedčiť Krajský dopravný inšpektorát
o potrebe zmeny priorít v doprave
v Košiciach.

“ Pri nákupe 36 dieselových autobusov sme
v tomto roku dodatočne vyrokovali zľavu vo výške
takmer 1 000 000 eur”

Splácame dlh cyklistom
Musíme cyklistom splatiť dlh,
ktorý tu zanechali naši predchodcovia. Nepostavili ani kilometer
cyklotrasy a o údržbu existujúcich
sa vôbec nestarali. Nám sa za posledné tri roky podarilo postaviť
za vlastné, aj z eurofondov a štátnych dotácií, viac ako 14 kilometrov cyklotrás, v pláne do roku
2024 máme ďalších 15 kilometrov.
Za viac ako 150 tisíc sme postavili
stojany a prístrešky na parkovanie
bicyklov, na Komenského testujeme sčítač, ktorý nám poskytne
informácie o hustote premávky.
Ďalšie sčítače budú súčasťou každej
novej modernizovanej križovatky.
Dáta z nich využijeme pre rozvoj
dopravy v meste.

REKONŠTRUKCIE A VÝSTAVBA V ROKU 2022
270 000 eur

2 914 205 eur

1 837 200 eur

výstavba cyklistickej komu- výstavba a rekonštrukcia projektová dokumentácia Modernizácie električkonikácie popri Slaneckej ceste cyklochodníkov v meste vých tratí MET II. na sídlisku Nad jazerom a Alejovej
ulici

1 000 000 eur

kapitálový transfer na modernizáciu odbavovacieho systému v autobusoch MHD, modernizácia dopravného
dispečingu v DPMK, a.s., nákup autobusov CNG a nákup automatov na predaj cestovných lístkov, aj na spolufinancovanie modernizácie električkového depa, skutočné výdavky budú v závislosti od schválenia a prípravy
jednotlivých projektov
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Košice
bezpečné mesto pre život
Pri mojej kandidatúre na primátora som uvažoval, či sa chcú Košičania len pozerať na policajtov
vyvážajúcich sa v služobných autách po Hlavnej. Chcel som to zmeniť. A tak sme v uliciach zvýšili
počet hliadok, zriadili sme nové vysunuté pracoviská mestskej polície, pribudli kamery
vo verejných priestoroch a reálne pripravujeme modernizáciu verejného osvetlenia.
Áno, chceme bezpečnejšie Košice.

Jednou z mojich priorít v tejto
oblasti sa stala bezpečnosť v centre mesta. Aj preto som prišiel
s nápadom konečne otvoriť stále
pracovisko jednotky mestskej
polície priamo na Hlavnej ulici.
V centre mesta bezpečnejšie
Realizovanie nápadu bolo úspešne dotiahnuté do konca a v budove historickej radnice priamo
v srdci mesta už nové pracovisko
s dispečingom poskytuje verejnosti svoje služby.
V stálom pracovisku na Hlavnej
je okrem dispečingu umiestnená
pohotovostná jednotka mestskej
polície, ktorej členovia operatívne
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a rýchlo zasiahnu tam, kde treba.
Centrum mesta sme tak opäť urobili bezpečnejšie.
Budujeme kamerovú sieť
Posilňujeme aj monitoring ulíc
a námestí. V meste pribudli nové inteligentné kamery po tom, čo naša
mestská polícia uspela so svojím
projektom na Ministerstve vnútra. Len z tohto projektu pribudlo
v meste 9 kamier, a to na sídlisku Ťahanovce, v Starom meste,
na Staničnom námestí a v Mestskej časti Západ. Verejné priestory
tak dnes v Košiciach stráži už 240
kamier, od roku 2019 ich spolu
pribudlo už 44. Zároveň sme obstarali softvér, ktorým dokáže-

me analyzovať dopravu v meste,
ale aj predchádzať zápcham. A to
je dôležitým faktorom bezpečnej
dopravy.
Obnovíme verejné osvetlenie
Bezpečnosť v meste je aj o verejnom osvetlení. V Košiciach je
v žalostnom stave, viac ako dve
tretiny svietidiel je po životnosti, väčšina stojanov verejného
osvetlenia má viac ako 20 rokov.
Spustili sme prvú etapu obnovy
v rámci projektu SMART City Košice. Takmer 650 výbojok nahradia
úsporné LED svietidlá, zaplatia
nám to eurofondy, prispejeme
piatimi percentami. Na celkovú
rekonštrukciu by mesto potrebo-
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valo 20 miliónov eur, čo je veľa,
ale ak si to rozdelíme na etapy,
v nasledujúcom roku by sa mohla
začať prvá etapa Smart City Košice
a v roku 2023 ďalšie.
Staráme sa o túlavé zvieratá
Aj keď nám mnohí neverili, spustili sme odchyt túlavých zvierat
Mestskou políciou. V súčasnosti
máme všetky potrebné licencie
a technické vybavenie na poskytovanie tejto služby. Takto od-

chytené zvieratá umiestňujeme
do novej karanténnej stanice.

Odstraňujeme autovraky
Som rád, že sa nám podarí vyriešiť aj vrakovisko. Odstavených
áut sú na sídliskách stovky a zbytočne zaberajú parkovacie miesta. Aj keď sa nám v tomto roku
podarilo “zlikvidovať” viac ako
150 vozidiel, čo je desaťnásobne viac ako v minulosti, nestačí
to. Pri budove Bytového podni-

REKONŠTRUKCIE
A VÝSTAVBA
V ROKU 2022
5 500 000 eur

výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia, na modernizáciu a zavádzanie inovácií
prvkov sústavy verejného osvetlenia. Financovanie vo výške 5 000 000 € sa predpokladá z nového bankového úveru

1 017 632 eur

projekt Smart City Košice, prvá etapa obnovy verejného osvetlenia na uliciach Tr. Arm.
Gen. L. Svobodu, Jantárová, Moskovská tr.,
Moyzesova, Trieda KVP, ul. Protifašistických
bojovníkov, Štefánikova

VÝSLEDKY, ktoré nám nezoberú

ku budujeme určené parkovisko
s 200 miestami, kde tzv. bezmenné vraky budeme môcť odstaviť
a následne riešiť. Dúfam, že autovraky konečne zo sídlisk zmiznú
a bude viac miest na parkovanie.
Pomôže tomu aj nové VZN o dani
pre nezodpovedných majiteľov
vozidiel, ktoré sú dlhodobo odstavené, nepoužívajú ich a verejný
priestor si pomýlili s garážami.

“ Pokojný spánok Košičanov stráži v uliciach mesta takmer 300
mestských policajtov. Vážim si ich nasadenie a zodpovedný prístup
pri plnení každodenných problémov obyčajných ľudí. Zachraňujú
životy, pričom mnohokrát nasadzujú svoj vlastný.”

“ Pre opustené a túlavé zvieratá
sme našli domov. Moderná
karanténna stanica je dlhodobým
príspevkom mesta, ja som svoje
2% z dane venoval tento rok
zvieraciemu azylu Malá farma Košice, ktorá sa venuje
opusteným, týraným
či zraneným zvieratám.”

120 000 eur

vypracovanie projektových dokumentácii
a realizácia výstavby inteligentných priechodov pre chodcov v jednotlivých mestských častiach

252 000 eur

útulky pre opustené zvieratá a ďalšie
výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou
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Mestské byty
patria Košičanom

Už pred voľbami som sa zaviazal, že chcem, aby mesto Košice bolo pre svojich občanov solidárne
a pomáhalo sociálne slabším a chorým. Myslím si, že ak má v niečom politika zmysel, tak je to
naozaj reálna pomoc ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia. Mojím cieľom je, aby Košice boli
mestom s dostupným a dobrým bývaním pre každého.
Som rád, že sme poskytli istotu
a bezpečie viac ako 50 rodinám
v hmotnej núdzi v bytovom
dome na Sládkovičovej ulici. Je
to konkrétny výsledok sociálnej
politiky mesta Košice. Som hrdý
na to, že môžeme aj týmto spôsobom pomáhať rodinám, ktoré
v živote nemali až toľ ko šťastia.
Bytový dom, ktorý sme odovzdali
do užívania pred dvomi rokmi,
sme kompletne zrekonštruovali.
Ceny nájmov sú porovnateľné

s cenami v bytových domoch,
ktoré mesto prenajíma na Herlianskej a Golianovej ulici.

Opravujeme mestské byty
Okrem Sládkovičovej sme v spolupráci s BPMK začali aj s opravami
67 voľných bytov, ktoré sú v tzv.
hybridných domoch, kde je časť
v súkromnom vlastníctve a časť
vo vlastníctve mesta. Momentálne je zrekonštruovaná viac ako
polovica. A práve tieto byty sme

“Ak má v niečom politika zmysel, tak je to naozaj
reálna pomoc ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia.“
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poskytli ako vklad mesta do projektu
udržateľného riešenia pre rodiny
v bytovej núdzi v podobe sociálneho
nájomného bývania s odborným
sprevádzaním, podľa medzinárodného projektu Housing first. Je to
výsledok systémovej spolupráce
všetkých organizácií, ktoré v Košiciach poskytujú služby a bývanie ľuďom bez domova - Nadácie
DEDO, ETP Slovensko, Arcidiecéznej
charity Košice a oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice.

REKONŠTRUKCIE
A VÝSTAVBA V ROKU 2022
350 000 EUR

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny
(prípravná a projektová dokumentácia, inžinierska
činnosť) na Jesenského 4, ide o podporu mestského
nájomného bývania mladých zamestnaných rodín
s deťmi

147 000 EUR

rekonštrukcia obytného domu na Popradskej 72,
vymenia sa stúpačkové rozvody, elektroinštalácia,
rozvody vody a kanalizácie

600 000 eur

prvá časť revitalizácie Mlynského náhonu, najväčšieho projektu úpravy verejného priestoru s partícipáciou verejnosti

V závere uplynulého roka bolo
vyžrebovaných prvých 10 rodín,
dnes už bývajú v bytoch, ktoré mesto
zrekonštruovalo.
Nerozdávame byty kamarátom
...ale ani zadarmo, a ani na dobu
neurčitú. Noví nájomníci, väčšinou
ľudia bez domova, musia platiť nájomné, sú pravidelne monitorovaní
sociálnymi pracovníkmi a musia byť
dobrými susedmi.
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“Ľudí z osád sa netreba báť.“

Staviame nájomné bývanie
Rozvoj nájomného bývania je jednou
z priorít mesta. Výsledkom je projekt
výstavby prvého mestského nájomného domu na Jesenského ulici. V lokalite, kde bola v minulosti autodielňa
a zberný dvor, plánujeme postaviť 60
bytov. Zámerom mesta je poskytnúť
v nich dostupné bývanie pre ľudí,
ktorí splnia stanovené podmienky.
Môže ísť napríklad o tzv. štartovacie
bývanie pre mladé rodiny.

Veľmi ma teší, že sa nám podarilo obsadiť pozíciu hlavného
architekta osobnosťou, ktorá má
medzinárodné skúsenosti s riešením verejného priestoru. Verím,
že bude prínosom pri odvážnych
projektoch výstavby nových mestských nájomných bytov zo zdrojov
ŠFRB a iných aktuálnych programov rozvoja bývania ako súčasti
štátnej bytovej politiky a formovaní
tváre nášho mesta.

Pripravujeme výstavbu nových mestských nájomných
bytov zo zdrojov ŠFRB a iných aktuálnych programov
rozvoja bývania ako súčasti štátnej bytovej politiky.

· 5 tisíc bytov pre Košičanov v lokalite v MČ Myslava/ KVP 5, pričom sme sa s developerom dohodli,
že na niektorých parcelách, ktoré odovzdá mestu, postaví takmer 100 nájomných bytov, nielen pre seniorov,
ale aj ako štartovacie byty pre mladé rodiny
· identifikovali sme lokality pre výstavbu 20 tisíc bytov, kde budeme územie riešiť podľa nových regulatívov,
ktoré investorov zaviažu komplexne riešiť verejný priestor - zeleň, parkovanie, odpad, vizuálnu reklamu,
vnútroblokovú infraštruktúru, cyklochodníky a pod.

· riešime projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov vo vybraných lokalitách financovaný z eurofondov
· z mestského rozpočtu chceme vyčleniť financie na realizáciu projektu tzv. agentúrneho bývania, ľuďom
bez domova zabezpečíme bývanie v nájomných bytoch aj s cieľom naštartovať prenájom dlhodobo nepoužívaných bytov súkromníkov

Výsledky, ktoré nám nezoberú - občasník Jaroslava Polačeka, Objednávateľ: Jaroslav Polaček, Němcovej 4, 040 01 Košice ·
Dodávateľ: Hi-Reklama, s.r.o., Komenského 11/A, 040 01 Košice · Uzávierka: 10. 12. 2021 · Zodpovedný redaktor:
Jaroslav Polaček, kontakt: polacek@oan.sk · Foto: Miroslav Vacula, Šimon Javornický · Foto v kalendári: Marek Zeleňák ·
Foto na zadnej strane: Vladimír Eliáš · Príspevky prechádzajú redakčnou úpravou bez odbornej jazykovej úpravy.
www.jaropolacek.sk
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SVÄTÁ
ALŽBETA
trendsetterka

(bez Instagramu a pred 800 rokmi)
Milan Kolcun
Díva sa na Hlavnú ulicu zhora, zo zelenej fasády
farského úradu na Hlavnej. Víta nás z obrazu,
ktorý je vo foyer historickej radnice. V Dóme
je vyobrazená asi 13 krát. Umiestnila sa na
1. mieste v súťaži NAJKošičan všetkých čias,
napriek tomu, že v tomto meste nikdy nebola. Je po nej pomenovaná ulica vedúca
k Dómu.
Kúsok z nej – jej relikviu – nájdeme
v Dóme sv. Alžbety. Prelomové momenty
jej života zobrazuje hlavný oltár
z 15. storočia.
Svätá Alžbeta bola trendsetterka. Aj
bez Instagramu a už pred 800 rokmi.
Po jej smrti i za jej života sa hovorilo
po Európe, že existuje taká princezná,
ktorá pomáha chudobným. Také čosi
princezné ani kráľovné dovtedy nerobievali. Naša (uhorská) princezná taká
bola. Vydali ju do Nemecka, kde žila
na hrade Wartburg. Z hradu schádzala každý deň do mesta, aby v uliciach
rozdávala chudobným pečivo. Keď ju
z hradu vyhnali, založila špitál, v ktorom aj sama ošetrovala chudobných
a chorých. To preto bola vyhlásená
za svätú.
Pred dvoma rokmi si ju Košičania
vybrali za oficiálnu patrónku
svojho mesta. Je super, že sa
k nej priznávame ako mesto.
Od toho je blízko, aby sme
sa ňou aj inšpirovali a každý,
kto chce, našiel tak svoju
cestu, ako pomáhať
chudobným.
Mať ochranu zhora i príklad je úchvatné. Ešte že
sa na to myslí aj v dnešnej
dobe. Nestojí to nič ekonomicky, a pritom to znamená tak veľa spirituálne.

