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Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary, hlavne nech sa v novom roku darí.
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili. 

DRAHÍ SPOLUOBČANIA!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov 

pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, 

lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, po-
hody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i oča-
kávaní, nič nie je bežné ani všedné , napriek tomu, že Vianoce 
sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani 
napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné 
ľudské hodnoty. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stre-
távajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému 
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné 
puto. Zastavím sa pri slovíčku stretávajú. Nikto z nás nepredpo-
kladal, že budeme prežívať čas, keď aj obyčajné stretnutie bude 
vzácnosťou. Počas uplynulých mesiacov nás zlá epidemiologická 
situácia donútila sa viac nestretávať ako stretávať, resp. vzájom-
né stretnutia obmedziť na minimum. Aj počas tohtoročných Via-
noc to bude zložitejšie ako po minulé roky. No aj napriek týmto 
okolnostiam v tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom 
k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdo-
bím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu 
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôle-
žité, a zvlášť v teraz počas pandémie, aby sa naše dni napĺňali 
spokojnosťou a ľudskou spolupatričnosťou. Vianočný čas má 
svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, 
ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do hĺbky 

svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým 

plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou 
prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či len pohľad a svet sa 
zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho 
druhého. Tíško znejú koledy , tichá noc – svätá noc rozciťuje 
naše srdcia .

V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že na-
priek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, 
ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný 
stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček  a darčeky, ktoré nás 
pod ním čakajú. Želám Vám, aby ste si vianočné sviatky – čas 
radosti , vychutnali so všetkým čo k nim patrí.

Milí Šebastovčania , prajem Vám všetkým požehnané vianoč-
né sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým po-
kojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý 
nový rok. Do nového roku 2021 vám želám pevné zdravie, vždy 
šťastie po ruke, nekonečné úspechy, silu vo vlastné schopnosti, 
ochotu pomôcť odkázaným a podeliť sa aj o trápenia, ktorých 
nech je čo najmenej. Želám nám spoločne pekné, úspešné a sluš-
né Šebastovce , aby nám v nich bolo dobre, družne, aby sme ich 
mali radi.

       Monika Puzderová,
        starostka MČ
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Zásah covidu-19 do života, zmenil veľa aj v Šebastovciach...

Opakovanie je matka múdrosti „ZIMA NAŠA ZIMIČKA“

Silvester, ohňostroje, delobuchy, vystreľovanie šampanského, 
radosť i priania, aby bol rok 2020 rokom pokoja, pohody, šťastia, 
radosti i zdravia. Čo príde o dva mesiace neskôr sme vtedy von-
koncom nepredpokladali, nevedeli sme si v podstate ani predsta-
viť, čo znamená slovo COVID-19 a koľko nepríjemného, smutné-
ho i zlého prinesie. Aktuálnymi zrazu začali byť slová karanténa, 
rúška, posilňovanie imunity, zvýšené dodržiavanie hygieny, častá 
dezinfekcia, prísne opatrenia. Spočiatku sme nechápali, mnohým 
sa ani nechcelo veriť, že: „To vážne máme sedieť doma? Nestre-
távať sa s priateľmi? Deti nesmú ísť na ihrisko? Dôchodcovia 
majú sedieť doma?“ Čo sme nečakali, to však prišlo, trvá to do-
teraz a všetko začína byť vážne. Od polovice marca COVID-19 
zásadne zasiahol do nášho každodenného života. Obmedze-
nie pohybu, uzatvorenie všetkých škôl, pracovísk, bohoslužieb  
v kostoloch, obmedzenie dopravy, obmedzenie bežnej prevádzky 
úradov, služieb, nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia na kaž-
dom kroku... Návrat do normálnych koľají pravdepodobne ešte 
potrvá. Táto situácia sa však výrazne odrazí, resp. odráža v našej 
ekonomike, ktorá má a bude mať určite dopad na financovanie 
samosprávy, a to či priamo alebo s časovým posunom. Pokles 
podielových daní z úrovne mesta sa už prejavil v letných mesia-
coch, zatiaľ to vyzerá na pokles časový. Táto situácia sa prejavi-
la už od marca aj v našich ďalších príjmoch z prenájmov budov, 
najmä prenájmu kultúrneho domu na svadobné hostiny. Samo-
zrejme na úrovni samosprávy prijímame opatrenia na znižovanie 
výdavkov súvisiace napr. s vylúčením verejnoprospešných akcií, 
napr. deň detí, deň matiek, májové akcie..., ale i časovým posu-
nom k niektorým investičným zámerom, či plánovaným zámerom. 
Samozrejme zabezpečujeme prevádzkové potreby mestskej časti 
- osvetlenie, kosenie verejnej zelene, údržbu komunikácií. Poda-
rilo sa nám aj napriek nepriaznivej situácií v spolupráci s mestom 
Košice konečne zrealizovať celkovú úpravu povrchu Prasličkovej 
ulice, upraviť vjazd na Bazalkovú ulicu a spevniť povrch na časti 
Repíkovej po vjazd ku Šalviovej. Verím, že stihneme spevniť resp. 
upraviť povrch Šalviovej ulice. Zabezpečujú sa projektové práce 
k investičným zámerom v lokalite Kríže. Dokončuje sa príprava, 
resp. schvaľovací proces, nového územného plánu a dokonču-
jeme tiež proces nového mapovania aj napriek tomu, že pripo-
mienkové konanie muselo byť pre opatrenia COVID-19 zrušené. 
Prebiehajúce sčítanie domov a bytov máme splnené na 99,9 % 

a čaká nás sčítanie obyvateľov. Vzhľadom na situáciu nebolo 
možné stretnúť sa s našimi seniormi pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším. Nezabudli sme na nich a pripravili sme pre všetkých 
malú pozornosť, ktorú si mohli prevziať na miestnom úrade. Tak 
isto aj Mikuláš sa s deťmi osobne nestretol, ale balíčky im poslal 
na miestny úrad, kde si ich deti prevzali. Rozpočet schválený na 
rok 2020 sa budeme snažiť maximálne naplniť a svoju činnosť 
smerovať k splneniu požiadaviek občanov, aj keď sú veci, ktoré 
nedokážeme splniť podľa všetkých predstáv, lebo kompetencie 
sú niekde inde. Okrem vecí, ktoré máme možnosť denne sledo-
vať, miestnu samosprávu čaká v tomto období mnoho úloh, ktoré 
sú náročné a na stav súčasnej elektronizácie v spoločnosti sú na 
nás kladené stále väčšie nároky v jednotlivých oblastiach. Držme 
si palce, aby sme to čo najlepšie zvládli k čo najlepšej spokojnosti 
väčšiny našich občanov.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE 
Aj v  Šebastovciach sme zvládli celoplošné testovanie. V našej 

mestskej časti sme otvorili 1 odberné miesto. Testovanie aj vďaka 
trpezlivosti a ohľaduplnosti občanov dopadlo na výbornú Uvádza-
me neoficiálne výsledky celoplošného testovania:

Sobota 31.10.2020
Testovaných: 901
Pozitívnych na COVID-19: 2
Nedeľa 1.11.2020
Testovaných: 47
Pozitívnych na COVID-19: 0
SPOLU za 2 dni
Testovaných: 948
Pozitívnych na COVID-19: 2

Chcem sa veľmi pekne poďakovať obyvateľom mestskej časti za 
trpezlivosť a pokojný priebeh. Poďakovanie patrí taktiež všetkým, 
ktorí pomáhali zabezpečiť v teréne priebeh testovania, najmä 
zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, dobrovoľníkom, za-
mestnancom samosprávy, príslušníkom Ozbrojených síl SR, Po-
licajnému zboru SR, Mestskej polícií Košice a všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto náročnej operácií. Ešte 
raz všetkým ďakujem. Ostaňte zdraví a zodpovední.

Monika Puzderová
Starostka MČ

Počasie nevieme predvídať. Jeden rok je zima bez snehu, 
iný je ho veľmi veľa. V každom prípade je dôležité, aby MČ ve-
dela zabezpečiť zimnú údržbu a zjazdnosť komunikácií v MČ.

Údržbu nám komplikujú v prvom rade nesprávne zaparkova-
né autá. Keď ich ľudia nechajú zaparkované na ulici, niet kam 
vytlačiť sneh a ľahko môže dôjsť aj k poškodeniu vozidla.

Miestny úrad vyzýva všetkých vodičov a majiteľov mo-
torových vozidiel, aby počas zimných mesiacov nenechá-
vali svoje autá zaparkované na ulici a všetkých vlastníkov 
nehnuteľnosti, aby sneh z dvorov nevyvážali na komu-
nikácie. Verím, že túto výzvu budete rešpektovať, aby sme 
predišli prípadným nedorozumeniam a problémom.
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PRÁVNE OKIENKO – odpoveď na Vaše otázky
Akú povinnosť má vlastník pozemku, z ktorého konáre 

stromov prečnievajú nad susedný pozemok? 
Vlastník sa v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka musí 

zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom ob-
ťažoval vlastníka susedného pozemku. Teda aj v prípade stro-
mov prečnievajúcich nad susedný pozemok musí zabezpečiť, 
aby tieto stromy neprimerane netienili, prípadne neohrozovali 
susedný pozemok alebo stavbu umiestnenú na susednom po-
zemku. Preto je vlastník stromov povinný najmä odstraňovať, 
konáre či plody stromov, ktoré skončia na susednom pozem-

ku. Netreba však zabúdať, že na vstup na susedný pozemok je 
potrebný súhlas vlastníka tohto susedného pozemku. Ak vlast-
ník stromov prečnievajúcich nad susedný pozemok nedostane 
povolenie na vstup na susedný pozemok, tak nie je povinný 
odstraňovať konáre či plody stromov, ktoré skončili na sused-
nom pozemku. Ak sused odmietol umožniť vstup na susedný 
pozemok, nemôže byť vlastník stromov zo strany suseda ani 
žalovaný v súvislosti so splnením povinnosti odstraňovať pa-
dajúce konáre či plody stromov, ktoré skončia na susednom 
pozemku.

KAMENÁRSTVO
ŠOFRANKO

Cintorínska 1, Košice (pri električke z Južnej triedy) 

PONUKA
panelové hrobky • žulové zakrytia hrobov • tvarované 

pomníky zo žuly • urnové hrobčeky • kolumbáriové dosky

SLUŽBY
krátke dodacie lehoty záručná doba 24 mesiacov 

realizujeme výkopy hrobov 

pracovná doba 7:00 - 15:00 po dohode práce aj v 
sobotu a nedeľu 

www.kamenarstvo-sofranko.sk
kamenarstvo@stonline.sk  

055 62 509 790
0903 907 115 • 0911 333 191

ÚČASŤ PRI POHREBE ZDARMA PO DOBU 
ZÁRUČNEJ LEHOTY V RÁMCI PRACOVNEJ DOBY
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Všetkým ktorí v roku 2020 akýmkoľvek spôsobom  
pomohli Šebastovciam v mene svojom, ale aj v mene 
občanov chcem vysloviť poďakovanie za spoluprácu 
a pomoc.    

BEKI DESING s.r.o., Šebastovce, spoločnosť GINKA 
Košice s.r.o., PAPIER SERVIS s.r.o., Košice, Píla Šebas-
tovce, spoločnosť AGRO Valaliky, Kamico s.r.o., Šebas-
tovce, Airport Košice a.s, Spoločnosť Media Reprezen-
tatíve, San-Care Šebastovce, spoločnosť KOSIT a.s., 
Mestská polícia – JUH, Obvodné oddelenie PZ Košice – Juh,  
VVS a.s Košice, VSD a.s. Košice, poslanci MZ MČ Šebas-
tovce, neposlanci, pracovníci miestneho úradu a všetci ob-
čania ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli  v roku 2020 pri 
realizácií a príprave našich projektov a aktivít. 

Ďakujem Vám za prejavenú priazeň, dôveru a spolu-
prácu v uplynulom roku. 

V novom roku 2021 Vám prajem pevné zdravie, po-
hodu v rodine a spokojnosť vo Vašej práci.

Monika Puzderová, 
 starostka MČ

Poďakovanie

Milé deti 
Ste už veľmi dlho doma a nechodíte do 

školy. Skúste vylúštiť počas sviatkov tajnič-
ku a prineste ju po novom roku na miestny 
úrad. Odmenu dostane každý,  kto tajničku  
vylúšti.  

Text ku tajničke: 
  1. Rozkazovací spôsob svietiť
  2. Spoločenská zábava
  3. Musieť - rozkazovací spôsob 
 jednotného čísla
  4. Ženské meno
  5. Veľké množstvo snehu padajúceho
 z kopcov v horách 
  6. Keď máme dobrú náladu tak sa 
  7. Snehová ...... 
  8. Pri šití sa pichneme 
  9. Má meniny 7. mája
10. Opak áno
11. Súhlas
12. Čistiaci prostriedok
13. Titul arabského vládcu
14. Neprajeme si
15. Tvrdé ťažké čierne drevo
16. Hore kopcom sa stúpa a dole kopcom 
17. Spojka
18. Sviatky ktorým sa tešíme každý rok 
 pri stromčeku 
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Zaspomínajme si spolu...

Koľko nás je?
Ku 31.11.2020 je nás spolu 774

Ženy – 320, Muži – 293, Deti – 161


