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Šebastovčan
ČÍM ŽIJÚ ŠEBASTOVCE   

Vážení Šebastovčania.
Všade sa hovorí o ekonomike. Ekonomika hýbe svetom , ale aj našou 
MČ. Všetci vieme, čo by sme chceli a mali zlepšiť, aby život v našej obci 
bol lepší a krajší. Zabezpečujeme výstavbu ciest, opravu chodníkov, 
osvetlenie ulíc,  ale aj  akcie akou sú oprava KD a DS či cintorína.

 Plány sú, zdá sa, smelé, a veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám ich 
podarí naplniť. Finančné zdroje našej MČ sú z podielových daní 
a daní z nehnuteľností, ktorých prvo príjemcom je mesto Košice 
a mesto ich podľa schváleného rozpočtu prerozdelí podľa počtu 
obyvateľov na jednotlivé mestské časti. Vlastníci nových rodinných 
domov ostávajú prihlásení na predošlých bydliskách a tak naša 
MČ prichádza o finančné zdroje, ktoré by sme mohli použiť pre 
potreby rozvoja obce. Rozpočtované zdroje z podielových daní  aj 
na rok 2010 budú zasa podľa počtu obyvateľov k 31.12. predošlého 

roku, preto zvážte, či dôvod, pre ktorý sa neprihlásite k trvalému pobytu v našej MČ, je taký závažný, že sa nedá odstrániť. Je dobré 
, keď príde občan na MÚ  s pripomienkou, návrhom alebo aj so sťažnosťou, ale nie je dobré ak si neuvedomí, že žije a sťažuje sa 
v Šebastovciach, ale podiel jeho daní využíva iná MČ. Celkove cítime malý záujem o dianie v našej obci.Príkladom je aj verejné 
zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo, avšak účasť občanov bola veľmi nízka. Potrebujeme spätnú väzbu, čo robíme dobre a čo zle, a 
to sa dá iba pri vzájomnej komunikácii. Všetci poslanci na čele so starostkou MČ vám budeme vďační za vaše pripomienky a názory.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          Starostka, Monika Puzderová

Verejné zhromaždenie 
občanoV:

V súlade § 11b zákona  číslo 369/ 
1990 Z.z o obecnom zriadení zvolalo 
MZ MČ verejné zhromaždenie 
obyvateľov MČ na 10.6.2009  o 17,00 
hodine. 
Účasť  na  ve re jne j  d i skus i i  s 
predstaviteľmi verejnej správy bola už 
tradične malá, i keď tém na diskusiu 
bolo dosť.  
1. Nesúlad  Katastrálnej mapy a 
skutočného stavu v teréne, za účasti 
kompetentných  zástupcov katastra 
Košice.
2. Návrhy ďalších postupov pri 
prípravách projektových dokumentácií 
pre výstavbu  komunikácii v MČ
3. Príprava lokalít na výstavbu v súlade 
so schváleným PHSR MČ a ÚPD
4. Návrh riešenia na miestnom cintoríne 
pri pochovávaní.
V diskusii sa občania zaujímali o 
problémy  a prerokúvané otázky, na 
ktoré odpovedala starostka a poslanci 
miestneho  zastupiteľstva a prítomní 
zástupcovia Správy katastra Košice. 
Verejného zhromaždenia sa zúčastnilo 
58 obyvateľov MČ, ktorým bol rozdaný 
dotazník, prostredníctvom ktorého mohli 

vyjadriť svoj názor k jednotlivým  bodom 
programu, prípadne uviesť iné podnety 
a návrhy. Príspevkami obyvateľov ako aj 
spracovaním podnetov z dotazníka,  sa 
bude miestne zastupiteľstvo zaoberať  
na svojom najbližšom rokovaní.

rokoVanie mz
V poradí 17. rokovanie MZ  a tretie  v 
tomto kalendárnom roku sa uskutočnilo 
27.7.2009 v zasadačke MÚ. Rokovanie 
viedla starostka MČ Monika Puzderová. 
Pr í tomných bolo 5 poslancov. 
Zapisovateľom rokovania bola p. 
Čverhová, návrhová komisia pracovala 
v zložení p. Mária  Hetešová a p. Mária 
Takáčová, overovateľmi zápisnice boli 
p. František Suchy a p. Tibor Palko.
MZ rokovalo podľa predloženého a 
schváleného programu.
Starostka podala informáciu o činnosti 
od posledného rokovania MZ
Miestné zastupiteľstvo prejednalo a 
schválilo: 
- Čerpanie rozpočtu MČ  k 30.6.2009
- Návrh  zmien a doplnkov UPD v MČ
- VZN o čistote a verejnom poriadku
Po dopytoch poslancov a pripomien-
kach v bode rôzne, bolo rokovanie MZ 
ukončené.

Nemusíme ničiť prostredie sebe, 
ani ľuďom okolo seba  !

Využite VKK.

Celoročné upratovanie VKK 
a mobilné zbery

Termíny rozmiestnenia  VKK  a stanovištia: 

26.2 -   5.3         Podbeľová pri MÚ
26.3 –  2.4         Rozmarínová na križovatke s               
                            ul. Repíkovou 
30.4 –  7.5         Bazalková  
28.5. - 4.6.         Rozmarínová  pri  trafostanici 
                            pred RD  číslo orientačné  42
25.6. – 2.7.        Podbeľová pri MÚ
23.7. – 30.7       Bazalková  
20.8. – 27.8.      Rozmarínová na križovatke s 
                            ul. Repíkovou 
17.9. – 24.9.      Podbeľová pri MÚ
15.10. – 22.10.  Bazalková  
12.11. – 19.11.  Rozmarínová  pri  trafostanici 
pred RD  číslo orientačné  42.

Termín mobilného zberu a stanovište :

28.3.  -  Podbeľová pri MÚ
21.9. -   Podbeľová pri MÚ
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Už tradične tohoto roku sme sa opäť  stretli 
na našom tradičnom dni mestskej časti. Osla-
vy sa konali na našom irisku 17.5.2009 v po-
poludňajších hodinách. Oslavy dňa mestskej 
časti boli  tohoto roku spojené s oslavou Dňa 
matiek. Vystúpenie naších škôlkárov potešilo 
najme mamičky ale aj všetkých ostatných. 
Postavili sme náš máj a aj napriek neprajní-
kom a vandalizmu sme zapalili aj tohtoročnú 
májovú vatru.
Pozdraviť nás prišli hostia z Vyšnej hutky – 
ženská folklórna skupina „ Hutčanka“ a po-
bavila nás hudobná skupina Pavelčákovci. 
Verím, že ste si pochutnali na guláši a že ste 
spolu so svojími blízkymi prežili pekné sl-
nečné nedeľné popoludnnie.
Poďakovanie  patrí všetkým ktorý sa na  pri 
príprave a realizácii dňa MČ podielali. Po-
slancom aj neposlancom , členom komisií, 
naším ženám aj mládeži, pani učiteľke a ria-
diteľke MŠ a všetkým ostatným..
Srdečne ďakujeme sponzorom, ktorí naše 
podujetie podporili. Dovidenia na dní MČ 
o rok.

Deň MČ 2009
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NÁVRATY DO DEDOVIZNE

FOTO č. 1-Pestovanie šampiónov
                 2- Dievčenská škola
   3- Prvé sväté prijímanie 
   4- Ženích a nevesta  
   5- Výstavba KD – akcia Z
                 6- Posedenie pri pivečku
   7- Po schôdzi
   8- Na úrade
   9- Hore naším valalom
               10- Dzevky a nevesty 1948

 

 

6.

7.



Strana 4 Šebastovčan

Všetci dobre vieme, aké nepríjemné je dostať upomien-
ku od akejkoľvek organizácie, len preto,že nám jedno-
ducho „neprišiel“ šek.
Vtedy nám už nezostáva nič iné, len sa zamyslieť nad 
tým: „prečo je to tak?“ A možno natrafíme na riešenie, 
ktoré spočíva v úplnej banálnosti…
Veríme, že zamestnanci Slovenskej pošty určite vykoná-
vajú svoju prácu s nadšením a entuziazmom, lenže často 
narážajú na problémy, ktoré sa úplne vymykajú z rámca 
ich kompetencií. Napríklad pokiaľ nie je k dispozícií do-
mová listová schránka, je dosť problematické odovzdať 
korešpondenciu adresátovi bez rizika straty. Nehovoriac 
o psoch, ktorí neraz sťažujú prácu doručovateliek. Po-
jednáva o tom článok 40 poštových podmienok, cieľom 
ktorého je predchádzať zbytočným komplikáciám a 
zabezpečiť tak istotu pre občanov. Dobré vzťahy a po-
rozumenie je základom spolužitia v našej mestskej časti, 
preto robme veci lepšími a snažme sa vyhnúť zbytočným 
problémom.

Máte už poštovú schránku?

Čo nás trápi???

20.júna 2009 sa v 
neďalekej  obci Seňa 
konal ďalší ročník 
súťaže „ Seňanský 
gombóc“.
Na pozvanie pána 
starostu Miroslava 
Bačenka sa súťaže zú-
častnilo aj družstvo 
našej MČ. Gombó-
ce, ale aj zemiakové 
placky po našom „ 
komperníky“všet-

kým  veľmi chutili. Poďakovanie patrí p. H. Suchej, p. A. Makajiovej, 
p. Ľ. Matyášovej a p. F. Suchému  p. V. Pahulyovej, ktorý Šebastovce 
reprezentovali.

ZásTupCoVia ŠebasToVieC V seNi

HYgIENIcI uPOZORňujú !!!

V zmysle usmernenia Regionálnej veterinárnej a potravi-
novej správy (RVS), dávame Vám do pozornosti nasledov-
ný oznam:

Podľa § 23 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej sta-
rostlivosti, hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u 
chovateľa na súkromnú domácu spotrebu ak bolo zabíja-
nie zvierat nahlásené príslušnej RVS aspoň jeden pracov-
ný deň vopred, dodržané požiadavky na ochranu zvierat 
v čase zabíjania, dodržané požiadavky na sústreďovanie a 
neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov, 
dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongi-
formnú  encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok a 
na vyšetrenie trichinely, ak ide o ošípané. Za porušova-
nie opatrení budú hygienici sankcionovať konkrétnych 
chovateľov.

Voľný pohyb psov po MČ
Stále sa nedarí odstrániť voľný pohyb psov po našej MČ. 
Výzvy v miestnom rozhlase a upozorňovanie majiteľov psov
neprinášajú žiadané výsledky. V našej MČ ani tak nejde o 
pohyb túlavých psov, ale o pohyb psov, ktorí majú nezodpo-
vedných majiteľov – občanov našej MČ.
Majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes voľne nepo-
hyboval na verejných priestranstvách. Máme však
v obci psov, ktorí sú na ulici viac ako vo dvore. Starosta 
obce nezodpovedá za psov v obci, zodpovednosť za psa 
má
jeho majiteľ. Problém túlavých psov je dlhodobým javom 
v našich obciach a bude existovať spolu s ľudskou bez-
ohľadnosťou a bezcharakternosťou. Vážení majitelia psov, 
uvedomte si, že za svojho psa a jeho správanie
preberáte plnú zodpovednosť a prehodnoťte či vôbec má 
význam, aby ste psa mali, keď neplní funkciu strážcu
vášho dvora – domu, ale obťažuje svojím voľným pobe-
hovaním po verejných priestranstvách ostatných občanov 
obce a spôsobuje tak kritické situácie, ktoré môžu viesť k 
nehode alebo ublíženiu na zdraví.
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pRáZDNiNoVý VýLeT 
Na spiŠsKý HRaD

Dokončená oprava interiéru v 
dome smútku

Po takmer troj mesačnom snažení sa podarilo dokončiť 
opravu interiéru v našom dome smútku. 
Opravy si vyžiadali náklady finančných prostriedkov v celko-
vej výške  takmer 14.000 Euro. Časť finančných prostried-
kov bola použitá z vlastného rozpočtu a časť z kapitálového 
účelového transferu od mesta. Výsledok sa dostavil a nás 
teší, že náš cieľ ktorým  je  dôstojná  posledná rozlúčka s 
našimi blízkymi  sa nám vydaril. 

17.Júla 2009 o 8,00 hodine ráno  naše deti a  niektorí rodičia  si 
obuli túlavé topánky nast´pili do autobusu pri budove MÚ a poď 
ho na výlet. 
MÚ a komisia kultúry a športu pripravila pre deti prázdninový jednodňový 
výlet. Počasie bolo super, tak že nič nebránilo tomu, aby sme spolu s deťmi 
strávili krásny prázdninový deň na Spišskom hrade.  Na hrade sa deti dozve-
deli mnoho zaujímavosti z histórie hradu a jeho blízkeho okolia. Po prehliad-
ke všetkých čakal dobrý obed, po ňom oddych na ihrisku a na koniec cesta 
domov.
Unavení, ale plný nových zážitkov s kamarátmi  sme šťastne docestovali do-
mov. Verím, že tento výlet bol zaujímavý a už teraz sa tešíme na ďalší.

Bolo to dávno, pradávno, keď ľudia ešte nevedeli, čo je to elektrina. 
Doma, keď sa zotmelo, svietili kahancami, sviečkami a petrolejkami. 
Dedinské ulice neboli osvetlené. Keď slnko zapadlo a dedinu zaliala 
hustá čierna tma, nebolo vidno ani na krok pred seba. Iba keď sa me-
siac vyšplhal na čistú oblohu, ten svojím svitom roznietil temnú čierňavu 
noci. A bol to aj svietiaci lampáš hlásnika a nočného strážnika, ktorý mu 
pomáhal ako tak sa zorientovať pri nočnej pochôdzke dedinou. Vtedy 
počtom zatrúbení na trúbe
z kravského rohu ohlasoval, koľko je hodín a ľudia vedeli že je všetko v 
dedine v poriadku. Svoju osamelosť a ustráchanosť zaháňal aj pospevo-
vaním známej hlásnickej piesne . Odbila dvanásta hodina, chváľ každý 
duch Hospodina. Opatrujte vodu, oheň, aby nebol ľudom škoden....
Dnes nemáme  hlásnika, čo je asi chyba. Máme  síce elektrinu, osvet-
lené ulice a  políciu, ale máme aj pochôdzkárov. Škoda len, že nie tých  
z pradávna, ktorí keď sa zotmelo svietili kahancami a chránili ľuďom  
majetok, ale takých ktorí si síce svietia , ale na to aby náš majetok ničili, 
drancovali, vypaľovali a rozkrádali …...

„ pRipoVeDKa“
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Narodili sa :
  

Daniela Fedorová
Ján Podracky

Sľúbili si vernosť – uzavreli manželstvo 

Marcela Čuláková a Christopher Ginn
Mgr. Lucia Tkáčová a Mgr. Jozef Staš

Blahoželáme oslávencom:

50
Ján Tóth , Rozmarínová 
Tomáš Matyáš, Repíková

55
Monika Ruščáková, Papradia

Margita Markovičová, Repíková
Ján Kiss, Podbeľová

60
Ján Beregsazi, Šebastovská

Ing. František Suchy, Šebastovská
Bartolomej Čulák, Repíková

Mária Kertészová, Rozmarínová
Mária Ferencová, Repíková

65
Jozef Podracký, Šebastovská
Mária Bálintová, Podbeľová
Gabriel Jambor, Repíková

Melánia Jamborová, Repíková
Marta Baloghová, Harmančeková

Paulína Dzurišová, Repíková

70
Jozef  Timko, Repíková

Marta  Tothová, Repíková

80
Mária Beregsásiová, Rozmarínová

Mária Tirpáková, Repíková
Margita Sedláková

85
Pavel Grega , Šebastovská

DETSKÉ 
OKIENKO

Milé deti. 

Milé deti. Keď že sú letné prázniny, máte veľmi 
jednoduchú úlohu. Nakreslite zaujímavé zážitky 
z práznin doneste ich na MÚ. Najkrajšie budú 
samozrejme odmenené. Ako ináč naším „ žebeš 
penežom“. Opustili nás:  

Helena Timková

SpoločenSká rubrika

Prinášame niekoľ-
ko postrehov ako 
sa snažíte. Teší 
nás, že je viac ta-
kých obyvateľov, 
ktorým záleží na 
prostredí  v kto-
rom žijeme. 
Ďakujeme.

sÚťaž o NaJKRaJŠiu ZáHRaDKu


