
Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  Miestneho  zastupiteľstva 

Mestskej  časti  Košice – Sever 

 

I. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení XV. zasadnutia MZ MČ Košice – 

Sever zo dňa 28.06.2021  

 
Číslo 

uznesenia 
Uznesenie 

Stav plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesenia 

112/2020 

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 

ostáva v platnosti 

136/2020 

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 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

152/2021 

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 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

slávnostné odovzdanie ocenení sa 

uskutočnilo na zasadnutí MZ dňa 

28.06.2021 

154/2021 

MiZ  

b) vo veci projektu parkovacieho domu spoločnosti 

    SELL Slovakia odporúča postupovať v zmysle 

    uznesenia komisie rozvoja č. 34/2021 

b)   ostáva v platnosti 

161/2021 

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. 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  

163/2021 

MiZ 

odporúča vydať kladné stanovisko k projektu pre zmenu 

územného rozhodnutia pre stavbu „Bytový dom 

s polyfunkciou KLAS“, Cesta pod Hradovou 28, Košice 

za predpokladu splnenia týchto podmienok : 

- zachovať funkciu verejného priestranstva pred 

objektom ako verejného a obchodného centra 

sídliska 

- zachovať a rešpektovať umelecké dielo 

nachádzajúce sa pred objektom potravín 

- riešenie priestranstva, sadových úprav a zelene 

spoločne koordinovať s navrhovaným 

objektom pastoračného centra   

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  



- zabezpečiť neprerušenú dostupnosť služby 

predaja potravín na Podhradovej  

- dodržania podmienok mesta Košice uvedených 

v stanoviskách č. MK/A/2021/11050 a č. 

MK/C/2021/00443-2 zo dňa 04.03.2021      

 

167/2021 

MiZ 

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ 

Košice – Sever na 2. polrok 2021  

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

169/2021 

 

MiZ  

 

2. schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti 

Košice – Sever za rok 2020, pričom: 

 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad, 

 

b) celkový prebytok (upravený výsledok 

rozpočtového hospodárenia) vo výške 

79 713,89 € sa usporiada prevodom do 

rezervného fondu Mestskej časti                     

Košice – Sever.  

 
 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

170/2021 

MiZ 

 

schvaľuje 

 

1. zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – 

Sever na rok 2021 v predloženom znení 

              (2. rozpočtové opatrenie): 

 

 

2. použitie rezervného fondu vo výške 15 000 € 

v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. 

o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 v znení neskorších predpisov 

 

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

171/2021 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

 

schvaľuje 

 

predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti 

Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 

Košice, IČO: 00 690 929, v k. ú. Severné Mesto, 

zapísanej na LV č. 14956 - stavby so súpisným číslom 

866 Detské jasle na parcele č. 7265 a pozemkov registra 

C KN č. 7264 ostatné plochy s výmerou 2829 m2 a č. 

7265 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 523 m2, 

vrátane oplotenia a vonkajších úprav, ktoré sa 

nachádzajú na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach, pre 

ostáva v platnosti 



mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 

Košice, IČO: 00 691 135, za kúpnu cenu vo výške 

33 750,91 €, formou predaja z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie zariadenia 

poskytujúceho sociálne služby pre seniorov. 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 16.09.2021 

Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová, oddelenie právne a organizačných činností  

MÚ MČ Košice - Sever 


