
Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  Miestneho  zastupiteľstva 

Mestskej  časti  Košice – Sever 

 

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

Sever zo dňa 24.09.2021  

 
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 

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 

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 

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. 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

178/2021 

MiZ 

 

schvaľuje 

 

1. zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – 
Sever na rok 2021 v predloženom znení 

              (3. rozpočtové opatrenie) 

 

2. použitie rezervného fondu vo výške 45 000 € 

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 

180/2021 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever predlžuje 

platnosť Programu rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 
do 31.12.2021.  

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 



 
Uznesenie 

183/2021 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

volí 

1. p. Ing. Alenu Dubinovú, bytom Cesta pod 

Hradovou č. 794/45, Košice,  
2. p. JUDr. Martina Daniša, bytom Hlinkova 39, 

Košice, 

3. p. JUDr. Vieru Jančíkovú, bytom Obrancov 

mieru č. 185/6, Košice, 

4. p. PhDr. Silviu Hajdučekovú, bytom Cesta 

pod Hradovou č. 43, Košice, 

5. p. Mgr. Miriam Hunčíkovú, bytom B. 

Němcovej č. 2, Košice, 

6. p. Ing. Kristínu Šingovskú Leškovú, MBA, 

bytom Kustrova č. 4, Košice 

7. p. Mgr. Máriu Sadovskú, bytom Tolstého 1, 

Košice 
 

za prísediacich Okresného súdu Košice I na 

volebné obdobie r. 2022 – 2025.  

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  

184/2021 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – 

Sever  

 
a odporúča vydať kladné stanovisko  

 

a) k projektovej dokumentácii pre účely konania 

o umiestnení stavby: „POLYANKA“, ulica 

Pod šiancom, 

b) k projektovej dokumentácii pre účely konania 

o umiestnení stavby: „Bytové domy s 

polyfunkciou, Študentská, Košice“, 

c) k projektovej dokumentácii pre účely konania 

o umiestnení stavby: „Rodinný dom – 

prestavba, nadstavba, Košice“, Národná trieda 
10,  

d) k projektovej dokumentácii pre účely 

dodatočného povolenia stavby a zmeny účelu 

užívania stavby: „Prístavba exteriérového WC 

a zmena účelu užívania na jednotku rýchleho 

občerstvenia“, Urbánkova ul.70, 

e) k projektovej dokumentácii pre účely 

umiestnenia stavby a stavebného konania 

stavby: „Terasový rodinný dom“, na 

Suchodolinskej ulici.  

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

(kladné stanovisko k projektovej 

dokumentácii bolo vydané vo 

všetkých 5 prípadoch) 

185/2021 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

berie na vedomie  

 

 

 

 

 



informáciu o zmene ÚPN HSA Košice, ZaD č. 16/2019 

a vyvolané dopravné priority v lokalite Tlačiarne  

 

a súhlasí so znením časti  preambuly zmluvy medzi 

mestom Košice a spoločnosťou CTR Letná s.r.o. :  

„Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že 
realizácia developerského projektu bude mať 

bezprostredný dopad najmä na obyvateľov Mestskej 

časti Košice – Sever, ktorá má záujem na rozvoji 

predmetného územia, berúc do úvahy najmä zákon č. 

447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení 

neskorších predpisov a VZN mesta Košice č. 211 o 

miestnom poplatku za rozvoj, a má záujem po schválení 

konkrétnych podmienok spolupráce miestnym 

zastupiteľstvom participovať na zveľadení predmetného 

územia, majúc na zreteli najmä špecifické potreby 
svojich obyvateľov, ako aj potrebu zabezpečiť 

bezpečnosť chodcov a iných účastníkov dopravy 

v predmetnom území.“ 

 

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 
 

V Košiciach dňa 13.12.2021 

Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová, oddelenie právne a organizačných činností  
MÚ MČ Košice - Sever 


