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Až vianočné zvony zazvonia, 
ihličie Vám doma zavonia, 
zahoď te všetky trápenia a starosti, 
užite si sviatky v šťastí a radosti.

Požehnané Vianoce Vám želá - Monika Puzderová - starostka MČ

USTANOVUJÚCE MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Starostka mestskej časti Monika Puzderová  zvolala usta-

novujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Košice – Šebastovce na 28. 11. 2022 o 16,30 hod v zasa-
dačke MÚ.
 
PROGRAM ZASADNUTIA:
Slávnostná časť
1. Hymna Slovenskej republiky 
2. Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa, overova-

teľov zápisnice, pracovného predsedníctva a skrutátora. 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 

mestskej časti a odovzdanie osvedčení o zvolení no-
vozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
miestneho zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej 
komisie). 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho za-
stupiteľstva. 6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

Pracovná časť
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miest-

neho zastupiteľstva. 
9. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. 

10. Informácia starostu o poverení zastupovaním. 
11. Zriadenie komisií voľba ich predsedov.
12. Záver. 

Všetky schválené uznesenia k jednotlivým bodom nájdete 
na www.sebastovce.sk
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Vážení spoluobčania
Máme za sebou voľby do orgánov 

samosprávy a preto mi dovoľte, aby 
som sa touto cestou poďakovala všet-
kým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas 
svojmu kandidátovi. 

Ako víťazný kandidát na post staros-
tu chcem osobitne poďakovať, že ste 
ma svojimi hlasmi podporili a zvolili ma 
do funkcie na ďalšie štyri roky. Ubez-
pečujem Vás, že som tu pre Vás všet-
kých, pre tých, ktorí  ma volili, ale aj pre 

ostatných, ktorí ste ma nevolili, alebo 
sa nezúčastnili volieb. Som presvedče-
ná, že je v záujme všetkých, ktorí sme 
boli zvolení na svoje posty, aby sme 
posunuli život v našej obci dopredu  
v prospech ľudí a verím, že spoločný-
mi silami dokážeme naplniť naše ciele, 
predsavzatia a vybudujeme to, čo bude 
slúžiť všetkým nám na osoh a spokoj-
nosť každého jedného z nás.

Gratulujem zvoleným poslancom 
miestneho zastupiteľstva, ktorí budú 

nasledujúce štyri roky rozhodovať  
o všetkých dôležitých otázkach diania 
v Šebastovciach.

Ďakujem členom miestnej volebnej 
komisie a pracovníkom miestneho úra-
du, ktorí sa podieľali na príprave a bez-
problémovom priebehu volieb. Verím, 
že v spolupráci s poslancami miestne-
ho zastupiteľstva opäť posunieme našu 
obec o kus dopredu.

Prajem nám všetkým veľa zdravia  
a vzájomného porozumenia. Verím, že 
novozvolené - poslankyne a poslanci 
budú pre tento kolektív prínosom a že 
ciele a predsavzatia, s ktorými sme sa 
uchádzali o priazeň našich občanov, 
spoločne dokážeme pretaviť do reál-
nych skutkov. Dôvera, ktorú nám odo-
vzdali občania v komunálnych voľbách  
je pre nás obrovskou výzvou a zároveň 
záväzkom do budúcnosti. Funkciu sta-
rostky prijímam s veľkou zodpovednos-
ťou a pokorou. Mojou snahou bude  
v spolupráci so zastupiteľstvom riešiť 

V súlade so zákonom SNR číslo 180/2014 Zb. o 
voľbách do samosprávy obcí sa dňa 29. októbra 2022 
uskutočnili voľby v mestskej časti Košice - Šebastovce.

V jednom volebnom obvode bolo zapísaných v zozna-
me 622 voličov.

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 391.
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu 

mestskej časti bol 380.
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslan-

cov do miestneho zastupiteľstva MČ bol 369.

Za starostku MČ Košice - Šebastovce bola zvolená 
Monika Puzderová, nezávislá kandidátka s počtom  
platných hlasov 210.

Poslanci, ktorí boli zvolení do miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice – Šebastovce podľa počtu získaných hlasov:

1. Ing. Ľuboš Kertész - nezávislý kandidát – počet plat-
ných hlasov 284

2. Ing. Ľuboš Vaško - nezávislý kandidát - počet plat-
ných hlasov 267

3. Mgr. Annamária Vašinská - Starostovia a nezávislí 
kandidáti - počet platných hlasov 194

4. Monika Pačutová - nezávislý kandidát – počet plat-
ných hlasov 184

5. Mgr. Miroslava Makajiová - nezávislý kandidát – po-
čet platných hlasov 166

VÝSLEDKY VOLIEB: 

Zvolení poslanci MZ Košice – Šebastovce volebné obdobie 2022-2026

INFORMÁCIA predsedníčky miestnej volebnej 
komisie v mestskej časti Košice – Šebastovce o vý-
sledkoch volieb starostu mestskej časti a poslan-
cov miestneho zastupiteľstva v mestskej časti  
Košice – Šebastovce, konaných 29. 10. 2022.
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Opäť po dvoch rokoch zavítal do Šebastoviec Mikuláš. Priniesol deťom pekný 
program a balíčky sladkostí. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli Mikulášovi s prípravou a balíčkami.
San-Care, s.r.o. Šebastovce, Kamico s.r.o. Šebastovce, Potraviny LIREN Še-

bastovce, DP WORK s.r.o., Píla Šebastovce, Beki design, s.r.o. Šebastovce, 
Akzent BigBoard Bratislava, Poslanci MZ a pracovníčky miestneho úradu.

AJ TOTO DOKÁŽEME 
Tak to vyzerá po odvezeni kontajne-
ra. Neustále upozorňujeme a prosí-
me vás, aby ste nenosili odpad do 
preplneného kontajnera. Odpratať 
takýto odpad nie je jednoduché. 
Toto je vizitka tých, ktorím ”záleží“ 
na čistote v Šebastovciach.

problémy, s ktorými sa každodenne 
stretávame a ktoré trápia našich obča-
nov. 

Čaká nás veľa úloh a práce, preto 
nám všetkým želám odvahu a odhod-
lanie na ceste meniť veci k lepšiemu, 
trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekáž-
ky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste 
stretnú. Našu snahu nech pocítia tak 
obyvatelia ako aj návštevníci našej 
obce. Konajme čestne, spravodlivo, 
zodpovedne a v záujme, tých ktorých 
zastupujeme. Začíname nové volebné 
obdobie, ktoré tak ako predošlé ne-
bude určite jednoduché. Nemôžeme  
hovoriť o takom začiatku, že spravíme 
za všetkým čiaru a začíname odznovu. 
Veľa vecí nutne nadväzuje na začaté 
projekty alebo nedokončené investí-

cie. Verím, že úlohy, ktoré pred nami 
stoja sa nám podarí spoločne splniť. 
Aj keď mnohé úlohy v podstatnej mie-
re závisia od finančných prostriedkov, 
neznamená to, že mnohé veci si ne-
môžeme vyriešiť sami vlastnými si-
lami a prostriedkami. Podobne platí 
aj to, že ak aj sú peniaze, nie všetko 
sa urobí samo. Sme malá mestská 
časť – súčasť mesta Košice a mnoho 
vecí je závislých na pochopení pred-
staviteľov a zástupcov samotného 
mesta. Verím, že tak v spolupráci so 
zástupcami mesta, ale aj v spolupráci  
s poslancom mestského zastupiteľstve 
za našu mestskú časť, dokážeme nájsť 
možnosti a riešenia v prospech Šebas-
toviec. Vzhľadom na to, že vo funkcii 
starostky pôsobím 6 volebné obdobie, 

viem aké úskalia a problémy nás čaka-
jú. Aj s týmto vedomím prijímam túto 
funkciu a verím, že spoločne s kolek-
tívom pracovníkov miestneho úradu, 
poslancov, miestnych podnikateľov  
a s podporou spoluobčanov problémy 
zvládneme.

V rámci predvolebnej kampane za-
zneli mnohé veci. Prázdne sľuby, ne-
uskutočniteľné nápady, ohovárania aj 
klamstvá, niektoré z nich aj za hranicou 
zákona. Kampaň skončila, volič rozho-
dol, ideme ďalej. Výsledky volieb  sú 
jasné a práca pre našich občanov nás 
očakáva. Poďme dať rozum dokopy  
a spoločne realizujme naše predstavy 
o fungovaní našej mestskej časti, aby 
bola tým najlepším miestom pre život 
nás všetkých.

Milí Šebastovčania
Blížiaci sa vianočný čas má svoje neopísateľné čaro, je plný spomienok a očakávaní, je to čas, keď sa 

stretávame s rodinami, príbuznými a známymi, priateľmi a spolu si sadáme k štedrovečernému stolu. 
Je to čas, kedy by nikto nemal zostať sám. 

Dovoľte aby som Vám v svojom mene, ako i v mene poslancov miestneho zastupiteľstva a pracovníkov 
miestneho  zaželala všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým 
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok. 
          S úctou Monika Puzderová
           Starostka MČ 

MIKULÁŠ V ŠEBASTOVCIACH



NÁVRATY DO DEDOVIZNE - Vianočné  detské divadelné spomienky


