Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever
I. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení XIV. zasadnutia MZ MČ Košice –
Sever zo dňa 07.06.2021
Číslo
uznesenia
112/2020

136/2020

152/2021

154/2021

157/2021

159/2021

160/2021

161/2021

Uznesenie
MiZ odporúča zachovanie plochy pre voľný pohyb
psov v lokalite Park duklianskych obetí a navrhuje
prvky pre výcvik psov preložiť do lokality dostatočne
vzdialenej od obytnej zóny
MiZ schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľnosti
vo vlastníctve MČ Košice – Sever – stavby so
súpisným číslom 866 Detské jasle na parcele č. 7265
a pozemkov registra C KN č. 7264 a č. 7265 vrátane
oplotenia a vonkajších úprav v k. ú. Severné Mesto na
Gerlachovskej 10 v Košiciach pre mesto Košice, za
kúpnu cenu vo výške 33 750, 91 € formou predaja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
vytvorenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby
pre seniorov
MiZ schvaľuje udelenie ocenení osobnostiam, ktoré sa
významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu
a zveľadenie MČ Košice – Sever, reprezentovali MČ
v oblasti:
1. slečna Viktória Pillárová v oblasti športu
v športovom karate
2. pán Peter Buc v oblasti zdravotníctvo –
záchranárstvo, propagácia športu s dôrazom
na maratónsky beh
MiZ
b) vo veci projektu parkovacieho domu spoločnosti
SELL Slovakia odporúča postupovať v zmysle
uznesenia komisie rozvoja č. 34/2021
MiZ
schvaľuje zmenu Programového rozpočtu MČ Košice –
Sever na rok 2021 v predloženom znení (1. rozpočtové
opatrenie)
MiZ
odporúča vydať kladné stanovisko k žiadosti
Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Košice – Sever,
o dlhodobý prenájom objektu bývalej výmenníkovej
stanice na Lomnickej ulici č. 1 v Košiciach, pre účely
zriadenia komunitno-pastoračného centra
MiZ
odporúča vydať kladné stanovisko k projektovej
dokumentácii stavby „Severná, Chalupkova ulica“ pre
územné konanie
MiZ
odporúča vydať stanovisko k projektu pre zmenu
územného rozhodnutia pre stavbu „Bytový dom
s polyfunkciou KLAS“, Cesta pod Hradovou 28, Košice
po uskutočnení pracovného stretnutia s investorom a
následnom prerokovaní v Miestnom zastupiteľstve
Mestskej časti Košice – Sever na jeho zasadnutí dňa
28.06.2021.

Stav plnenia úloh vyplývajúcich
z uznesenia
ostáva v platnosti

ostáva v platnosti

ostáva v platnosti

b) ostáva v platnosti

splnené a vypúšťa sa zo
sledovania

splnené a vypúšťa sa zo
sledovania

splnené a vypúšťa sa zo
sledovania

ostáva v platnosti

V Košiciach dňa 21.06.2021
Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová, oddelenie právne a org. činností MÚ MČ Košice - Sever

