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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 10 na XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025  
 

Tento bod je zaradený do programu rokovania XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva                       

Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu potreby aktualizácie a zosúladenia uznesení prijatých 

Mestom Košice a Mestskou časťou Košice – Sever, ktoré sa týkajú Programu rozvoja mesta 

Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020 výhľadovo do roku 2025.  

Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020 výhľadovo do roku 2025 je:  

 základným rozvojovým dokumentom mesta a je vypracovaný v súlade so Zákonom 

o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. v znení Zákona č. 309/2014 Z.z., 

 strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý využíva potenciál, reálne príležitosti, berie 

do úvahy vonkajšie trendy a ohrozenia a navrhuje riešenie prioritných problémov 

a potrieb pre rozvoj mesta Košice, 

 vzťahuje sa na celé územie mesta Košice, vrátane všetkých jeho 22 mestských častí a je 

usmerňujúcim dokumentom pre všetkých, ktorí na jeho území plánujú rozvojové aktivity, 

 je jednou z podmienok pre možnosti čerpania finančných  prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov v programovacom období 2014 – 2020. 

 

Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 bol: 

a) Uznesením č. 144 na V. rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 22.06.2015                   

s ch v á l e n ý. 

b) Uznesením č. 114 na IX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever dňa 16.12.2015 z o b r a n ý   n a    v e d o m i e.   

c) Uznesením č. 571 na XXII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 

08.02.2021 bolo s ch v á l e n é    p r e d ĺ ž e n i e  platnosti Programu rozvoja do 

31.12.2021.   

V súčasnosti mesto Košice spolu so zainteresovanými subjektami pracuje na finálnej verzii 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 

– 2027. Pracovnú skupinu pre vytvorenie strategickej časti - sociálna oblasť, tvoria zástupcovia 

jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb  mesta Košice. Súčasťou pracovnej skupiny je aj 

Mestská časť Košice – Sever.  

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 23.09.2021 na XXV. zasadnutí bude prejednávať 

Informatívnu správu o príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  mesta 

Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 (https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-

zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/30, bod 53), kde sú uvedené informácie o realizovaných 

aktivitách a stave príprav dokumentu. Predmetný dokument by mal by schválený na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach v decembri 2021.   

 

Spracovala: Mgr. Zdenka Behunová, oddelenie sociálnych vecí 

Dátum: 14.09.2021  
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