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Vá�ení èitatelia, dovo¾te, aby sme vás posledný krát v tomto roku oboznámili s udalos�ami, ktoré sa u� 

uskutoènili, ktoré sa e�te plánujú, a zároveò vás e�te informovali vás aj o povinnostiach a zmenách v na�ej 

mestskej èasti. Mimoriadny obèasník u� bude zameraný výluène na najkraj�ie obdobie roka � vianoèné sviatky. 

Spolu s redakciou Vám prajeme príjemné èítanie a nestresujte sa pred sviatkami, dôle�ití ste Vy a Va�i najbli��í. 

  Vá� starosta 

Vo"by do orgánov ko�ického samosprávneho kraja - 4.11.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie na 

hlasovacom lístku 
Meno Priezvisko Politický subjekt 

Poèet platných 

hlasov            (KE-

Lorinèík) 

Podiel platných 

hlasov v %           

(KE-Lorinèík) 

25 Emil Koèi� (O¼ANO, SaS, KDH, NOVA) 99 9,19 

34 Daniel Rusnák (O¼ANO, SaS, KDH, NOVA) 71 6,59 

17 Peter Huba (O¼ANO, SaS, KDH, NOVA) 68 6,31 

4 Peter Berin�ter (O¼ANO, SaS, KDH, NOVA) 45 4,17 

33 Ladislav Rovinský nezávislý kandidát 43 3,99 

20 Ján Jakubov SMER-SD 10 0,92 

 

[1] KO�ICE: DNES. V meste Ra�i vyhral len na Luníku IX. [online]. 7.11.2017. [cit. 16.11.2017]. Dostupné na internete :< 

http://kosicednes.sk/tema-dna/v-meste-rasi-vyhral-len-na-luniku-ix/>. 

Dòa 4.11.2017 sa na Slovensku konali vo¾by predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov. ¼udia z na�ej MÈ mohli prís� voli� u� od 7:00 h.  Právo 

voli� dostali aj ¾udia zo zariadenia pre seniorov Bethesda, ktorí túto mo�nos� aj 

patriène vyu�ili. Z celkového poètu 525 volièov zapísaných v zozname volièov 

na�ej MÈ, pri�lo k hlasovacím urnám 230 volièov, èo predstavuje 43,80 % 

úèas�. Za predsedu Ko�ického samosprávneho kraja na�i obèania suverénne 

zvolili Rastislava Trnku, ktorý v na�ej MÈ vyhral s podielom 71,74 % (èo 

predstavuje 163 volebných hlasov). V na�ej MÈ bola tak aj zároveò najvy��ia 

percentuálna úèas� volièov z celého ko�ického kraja. Aktuálny primátor mesta 

Ko�ice Richard Ra�i dostal 14,47 % (t. j. 33 volebných hlasov).  

�Starosta M# KE-Lorin!íka Damián Exner (nezávislý) si myslí, �e Trnka bol 

úspe�ný v tejto mestskej !asti v$aka �osobnej kampani�. Vraví, �e ho sám videl 

chodi% od domu k domu. �To zrejme "udia ocenili, zatia" !o pán Ra�i, pokia" 

viem, za môjho starostovania u nás nebol nikdy,� uviedol Exner. [1] 

V tabu¾ke pod èlánkom sa nachádzajú zvolení poslanci do zastupite¾stva 

ko�ického samosprávneho kraja.. Viac informácií a �tatistík o vo¾bách do 

samosprávnych krajov nájdete na webovej stránke volby.statistics.sk. 



Miestne zastupite"stvo 
 

Zasadnutie Miestneho zastupite¾stva 

Zasadnutie Miestneho zastupite¾stva prebehlo dòa 12.9.2017. Správa hlavného kontrolóra na�ej MÈ hovorí 

o vyrovnanom rozpoète, ktorý sa naïalej plní pod¾a vopred stanoveného plánu. Magistrát mesta Ko�ice schválil 

návrh na prerozdelenie finanèných prostriedkov vo vý�ke 25 000 � pre ka�dú men�iu èas�, resp. obec. Finanèná 

komisia rozhodla o èerpaní finanèných prostriedkov vo vý�ke 5 000 � z úèelového transferu Magistrátu  mesta 

Ko�ice na opravu strechy kostola sv. Vavrinca, ktorý taktie� slú�i aj ako obradná sieò na pohrebisku a na 

vykonávanie rozlúèkových pohrebných obradov. Ïal�ím rozdelením finanèných prostriedkov vo vý�ke 20 000 � 

sa bude finanèná komisia zaobera� na svojom ïal�om zasadnutí, na ktoré pripraví MÚ návrh èerpania. Starosta 

MÈ informoval poslancov o pokraèovaní prác na zmenách územného plánu KE-Lorinèík, zmienil sa 

o rekon�trukcii elektrických rozvodov na poschodí Hasièky a taktie� aj o elektronickom zabezpeèovacom systéme 

v �kôlke a v dome kultúry. MÈ pripravuje a postupne aj realizuje v na�ej MÈ vianoènú výzdobu. Miestny úrad MÈ 

Ko�ice-Lorinèík zabezpeèil reklamný valec (ved¾a zastávky MÚ), ktorý slú�i v�etkým obèanom (bezplatne) pri 

informatívnej alebo pri reklamnej propagácii, av�ak okrem predvolebných kampaní. 
 

Poslanecký deò 

Ka�dú prvú stredu v mesiaci v èase od 16.30 h do 17.30 h sa uskutoèní "poslanecký deò". V tomto èase vám budú 

k dispozícii poslanci Miestneho zastupite¾stva na osobný príjem va�ich podnetov, na konzultácie a na vysvetlenie 

rôznych problémov týkajúcich sa �ivota v na�ej MÈ. 
 

Krátke aktuálne správy 
 

Kolumbárium 

Po konzultácii so správou farnosti, farskou radou a poslaneckým zborom boli zaèaté prípravy na vypracovaní 

projektovej dokumentácie kolumbária. Kolumbárium, teda urnová stena, by sa mala nachádza� v priestore za 

kostolom, na bývalých základoch roz�írenia kostola. Projektant Ing. arch. Branislav Ivan absolvoval obhliadku 

miesta a pris¾úbil vypracovanie predbe�ného projektu. Tým by sa umo�nilo vykonáva� �iarové pochovávanie aj 

na na�om cintoríne, a roz�íril by sa poèet hrobových miest o pribli�ne 120. Uvedený zámer bude predmetom 

viacerých rokovaní a verejnos� dostane priestor na vyjadrenie sa k nemu.  
 

Detské ihrisko 

Práce na sfunkènení detského ihriska pri multifunkènom ihrisku boli ukonèené oplotením. V súèasnosti sa èaká 

na dodanie a osadenie informaèných tabú¾ (tabu¾a o noènom k¾ude, prevádzkové hodiny  a prevádzkový èas) 

a osadenie dosiek na lavièky. Týmto by malo detské ihrisko spåòa� najprísnej�ie normy. Te�íme sa spolu s na�imi 

najmen�ími.  
 

Zmena hodín predaja v potravinách Hasièka 

PON:  7:00 � 11:00 ...  14,00 � 17:30 

UT   :  7:00 � 11:00 ...  14,00 � 17:30 

STR :  7:00 � 11:00 ...  14,00 � 17:30 

�T   :  7:00 � 11:00 ...  14,00 � 17:30 

PIA :  7:00 � 11:00 ...  14,00 � 17:30 

SO  :  7:00 � 11:00 ...  14,00 � 17:30 

Táto zmena prevádzkovej doby platí od 6.11.2017. 
 

Narodili sa 
Novonarodenými obyvate¾mi MÈ KE-Lorinèík sa stali : Tereza Bútorová a Maxim Biák. Rodièom gratulujeme 

a malièkým prajeme ve¾a zdravia a ��astia v �ivote!  



Upracme si les a �arkaniáda 

Dòa 30.9.2017 sa tak, ako ka�dý rok stretli nad�enci prírody a priatelia lesa, aby 

spoloènými silami odstránili z lesa to, èo do prírody nepatrí, t. j. odpad. 

Pozornos� sa  tentokrát sústredila na èas� lesa popri záhradkárskej lokalite. 

S úsmevom na perách a za podpory slnieèka sa vyzbierali plné vrecia odpadu. 

Asi najzábavnej�ím odpadkovým nálezom pre de�úrence bola stará zubná 

protéza. J Po práci si treba oddýchnu�, posilni� sa a aj zabavi�. A tak sa na 

èistinke pod lesom opekalo, pil teplý èaj a ma�krtili sladkosti. Tí najmen�í 

v sprievode rodièov a aj ná�ho starostu pú��ali �arkanov. Aby sme boli úplne 

presní, detièky pú��ali �arkanov a rodièia im ich oslobodzovali z vysokej trávy. 

Bolo ve¾mi príjemne a veselo. Bola to krásna sobota, plná zá�itkov, spoznávania, 

dobrého pocitu a vnútornej radosti.  

Cyklistické preteky 

Dòa 7.9.2017 si na svoje pri�li priaznivci bicyklov. Na trati �Foresta Spirituale� okolo 

Klá�tora v Lorinèíku sa uskutoènili cyklistické preteky MTB XC série Ko�ice. Sú�a�ilo 

sa v kategóriách : mu�i, �eny, juniori a deti. Celkový poèet úèastníkov sa vy�plhal na 

èíslo 71. Poèas celého dòa prevládala skvelá atmosféra, no zároveò bolo vo 

vzduchu cíti� aj znaènú dávku sú�a�ivosti a hlad po výhre. 

Mesiac úcty k star�ím na fare 

V nede¾u, 15.10.2017 bolo v popoludòaj�ích hodinách na farskom dvore ve¾mi 

veselo. Stretnutie pre seniorov pri príle�itosti úcty k star�ím sme mohli 

zorganizova� na èerstvom vzduchu. Mlad�í pripravili pivné sety a skôr narodení 

ich zaplnili rôznymi dobrotami. Keï�e sme zobrali do úvahy aj októberfest, 

nechýbalo ani èapované pivo J Hovorí sa, �e v najlep�om treba presta�. No keï 

bola nálada v plnom prúde, neèakane nás prekvapila skupina Ko�ickí �pivaci, 

ktorí sa vracali z koncertu a pote�ili nás svojimi piesòami, za èo im aj teraz ve¾mi 

ïakujem. Svojimi piesòami a temperamentom pozvali v�etkých dôchodcov do 

spevu.. a veru bolo veselo. Tak e�te raz  � Na zdravie v�etkým skôr narodeným. 

- Martin Novotný, farár 

!o"bolo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystúpenie ochotníckeho divadla �Rodzina� 

V nede¾u 8.10.2017 o 17.00 h sa v Dome kultúry na�ej MÈ stretli nad�enci 

predstavení ochotníckych divadiel. O zábavu sa postaralo Ochotnícke divadlo 

�Rodzina� a o.z. �ijem hudbou, a to predstavením divadelnej komediálnej hry �ivot 

na valale. Hlavní predstavitelia troch generácií a medzi nimi aj ná� rodák Marcel 

Kender, vybrali zo �ivota tie najbe�nej�ie situácie a vykreslili ich so správnou dávkou 

humoru a pravdy. Miestnos� bola plná divákov, ale aj smiechu a såz. Ïakovaèka na 

záver nemala konca kraja a divákov právom boleli dlane od tlieskania. Po osobnom 

poïakovaní starostom na�ej MÈ, a po odchode divákov, si starosta s ochotníkmi 

e�te príjemne posedeli a rokovali o mo�nej vzájomnej spolupráci ochotníckych 

divadiel aj v budúcnosti. 



Oznamy 
Stolný tenis  

Ka�dú stredu sprístupòuje MÚ Ko�ice � Lorinèík záujemcom z radov obèanov na�ej MÈ stôl na stolný tenis (ping-

pong) za úèelom �portového vy�itia. Zaèiatok �portovej akcie je stanovený od 17:00 h. Záujemcovia nech sa 

vopred nahlásia na MÚ, aby sa okrem prípravy pingpongového stola, pripravila aj samotná miestnos�.  
 

Hrobové miesta 

MÚ MÈ Ko�ice � Lorinèík, ako správca miestneho cintorína Vám oznamuje, �e k 31.12.2012 v zmysle schválenej 

zmeny VZN MÈ KE è. 1/2010 zo dòa 19.4.2012, MZ MÈ KE � Lorinèík sú povinní v�etci nájomníci hrobových miest 

ma� podpísanú nájomnú zmluvu so správcom miestneho cintorína. V zmysle zákona o pohrebníctve, ak tak 

nájomca neurobil do 31.12.2012, od 1.1.2013 plynie 5 roèná výpovedná lehota, po ktorej uplynutí t. j. 

k 31.12.2017 bude hrobové miesto zru�ené. Ak u� poplatok za hrobové miesto máte uhradený, je e�te potrebné 

vyhotovi� a podpísa� nájomnú zmluvu, a� následne vám hrobové miesto nebude zru�ené. Hrobové miesto, za 

ktoré nie je uhradený  poplatok a nemá ani platnú zmluvu o prenájme hrobového miesta, bude ku dòu 1.1.2018 

zru�ené a pova�ované za vo¾né hrobové miesto. 
 

Opatrenia proti kráde�iam dreva 

Urbariát, PS, Po¾ov oznamuje obèanom a náv�tevníkov lesa vo vlastníctve Urbariátu v Lorinèíku, �e na základe 

opakovaných kráde�í dreva v lese nariaïuje hliadkovaciu èinnos� za spolupráce Mestskej polície. Výbor 

Urbariátu prijal zásady pri samovýrube v lese (povolenie na prípravu dreva, príprava dreva, úhrada � 1 prm 

tvrdého dreva 8,00 Eur, 1 prm mäkkého dreva 6,00 Eur  a odvoz dreva stanovený na 1 deò v tý�dni � v sobotu). 

Bli��ie informácie vám podá p. Anton Duèai alebo poskytnú na tel. è. 0918807159. Ïakujeme vám za pochopenie 

situácie.               Mgr. Marta Kri�tofová - predsedníèka spoloèenstva 
 

Obedy pre obèanov 

Miestny úrad Mestskej èasti Ko�ice � Lorinèík vyzýva obèanov a rodinných príslu�níkov obèanov vo veku 

starobného dôchodku, ktorí majú záujem o zabezpeèenie obedov so z¾avou v rámci sociálnej pomoci obèanom, 

aby kontaktovali Miestny úrad na tel. è. 055/7898990 alebo emailom na urad@lorincik.eu. 
 

Bezplatné právnické poradenstvo pre obèanov na�ej MÈ 

Advokát JUDr. Rastislav Cestický ponúka pre obèanov na�ej MÈ bezplatné právnické poradenstvo. Na va�e 

otázky bude pripravený odpoveda� poèas poslaneckých dní. 
 

Ve¾kokapacitné kontajnery 

- budú zabezpeèené na rok 2017 v týchto termínoch a na týchto miestach: 

Otoèka autobusu Stanovi�te oproti MÚ Vy�ný Lorinèík 

23. a� 25.11.2017 28. a� 30.11.2017 26. a 27.11.2017 

 

Pripomíname vám, �e ve¾kokapacitný kontajner bude k dispozícii u� len v týchto termínoch. Na mesiac december 

nie je zabezpeèený. Za pochopenie ïakujeme. 

Poznámka : �iadame vás, aby ste tieto ve¾kokapacitné kontajnery nenapåòali rastlinným BIO odpadom (tráva, 

konáre ...) a taktie� je zakázané do nich vhadzova� pneumatiky a stavebný odpad. Plán pristavenia BIO 

kontajnerov v na�ej MÈ bude ako pilotný projekt v meste v ka�dú prvú sobotu v mesiaci na stanovi�ti otoèky 

autobusov MHD. 

Redak!ná rada 
 

Redakcia: Damián Exner, Ing. Mgr. Dagmar Takáèová a Patrik Palko. 
Stále platí, �e sme otvorení návrhom, nápadom, ktoré si radi nájdeme na e-mailovej adrese: 
vio.lorincik@gmail.com. 



Vianočná besiedka 

Vedenie MŠ Slniečko a MÚ MČ KE-Lorinčík pozýva všetkých na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v utorok 

19.12.2017 o 16.00 h v Dome kultúry v Lorinčíku. O sviatočný program sa postarajú nielen deti z materskej škôlky, 

ale aj hostia zo Základnej školy Trebišovská. 

Čo bude? 

 

 

 

 

 

 

Vianočné trhy v Krakówe 

V sobotu, dňa 9.12.2017 sa organizuje výlet na vianočné trhy do malebného mesta Kraków. Odchod bude skoro 

ráno, naplánovaný je na 4.00 h z Lorinčíka. Pre záujemcov je možnosť zastaviť sa v soľnej bani Wieliczka (platí sa 

samostatné vstupné – cca 20 €/osoba). Soľná baňa Wieliczka sa nachádza blízko mesta Wieliczka na 

juhu Poľska. Baňa patrí medzi najstaršie na svete, ťažba prebiehala od 13. storočia až do roku 2007.Soľná baňa je 

hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. Na tejto trase sa nachádzajú sochy od baníkov ale aj 

súčasných umelcov. Aj kryštály v lustroch sú vyrobené zo soľnej skaly. Na konci turistickej trasy sa nachádza veľká 

sieň a kaplnka, ktorá je využívaná na rôzne oslavy a svadby. Okrem toho sa v turistickej časti bani nachádza aj 

podzemné jazero a expozícia dejín soľného baníctva. Pre turistov je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Táto exkurzia je 

nepovinná. Ostatní výletníci pôjdu priamo na trhy do Krakówa. Príchod domov je v neskorých večerných hodinách. 

Cena výletu je 20 €/osoba (pri naplnení celého autobusu). Záujemcovia si môžu lístky zakúpiť v kancelárii     

MÚ MČ KE – Lorinčík alebo na tel. č. 055/7898990. 



 

 

„Kalapový“ Silvester 2017 

MÚ MČ KE - Lorinčík organizuje silvestrovskú zábavu pod taktovkou moderátora a DJ Geskera. Akcia sa teda uskutoční 

31.12.2017 od 19.00 h v Dome kultúry v Lorinčíku. Vstupné je 25 €/osoba. V cene vstupného je prípitok (kalapovica), 

Starostovská kapustnica, večera, kvalitné Svätovavrinecké vínko, káva, čaj a nealko. Môžete sa tešiť na kultúrny 

program, súťaže, tombolu a „dzivu zábavu až do rána bileho“. Preto, aby ste sa dobre cítili a nič vás netlačilo, príďte 

oblečení neformálne, ale s „kalapom“. So sebou si prineste čo môžete, „ľem kalap a  vešelosc doma nezapomnice!“ 

Záujemcovia si môžu lístky zakúpiť v kancelárii MÚ MČ KE – Lorinčík alebo na t. č. 055/7898990. (zmena programu 

vyhradená). 

 
Oslava nového roka 

Snáď najrušnejším dňom v roku je Nový rok. A tak držiac sa tradície, aj tentokrát sa z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 

rozozvučí hudba na „otočke autobusu“, otvoria sa stánky s novoročným punčom a oči všetkých sa uprú k nebu, aby 

neprišli o krásu ohňostroja. Dovoľujeme si vás pozvať na akciu privítania nového roka a aj takouto formou sa podeliť 

o zábavu a radosť, pár milých susedských slov a nemiznúce úsmevy. Zároveň vám ďakujeme za ľudskosť 

a spolupatričnosť v roku 2017 a do nového roka prajeme pevné zdravie, silu, vnútorný pokoj a božie požehnanie.  

 


