
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č.13 na XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 

Tento bod bol zaradený do programu XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever na základe Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 65/2011. Okrem informácie 

o stavebných aktivitách tento bod obsahuje návrh na zmenu Programového rozpočtu MČ 

Košice – Sever na rok 2017 (3. rozpočtové opatrenie), ktoré sa týka zmien v Programe 5: 

Prostredie pre život. Dôvodom návrhu úpravy rozpočtu je potreba zapracovať požiadavky 

občanov do pripravovaných zámerov, ktoré budú realizované v zmysle VZN č. 51 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Sever.  

 

 Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51 – zámer pripravený a 

konzultovaný s občanmi z lokality Krupinská. Jedná sa o doplnenie zábran – kovových 

konštrukcií na ploche, kde sú osadené futbalové bránky z dôvodu zvýšenia bezpečnosti. Jedná 

sa o navýšenie o 1000,- € presunutím prostriedkov z Programu 7: Podporná činnosť. 

 

 Detské ihrisko - Kisdyho, dopl. herných prvkov - Park dukl. obetí / dotácia v 

zmysle VZN č. 51 – v tejto položke dochádza k zmene názvu položky doplnením textu: 

„dopl. herných prvkov - Park dukl. obetí“. Rozsah revitalizácie Kisdyho dvora bol taktiež 

konzultovaný s miestnou komunitou a poskytuje dostatočnú finančnú rezervu na doplnenie 

herných prvkov, ktoré požadovali občania z blízkej lokality Park duklianskych obetí. 

Vzhľadom na rovnaký obsah, malý rozsah, lokalizáciu, efektivitu procesu a možnosť rýchlej 

realizácie navrhujeme doplnenie herných prvkov v Parku duklianskych obetí riešiť v rámci 

položky Detské ihrisko – Kisdyho.         

 

Tieto zmeny sú v kompetencii miestneho zastupiteľstva a boli prerokované na 

zasadnutí Komisie rozvoja MZ MČ Košice - Sever dňa 25.04.2017. Uznesenie č. 53/2017: 

Komisia rozvoja MZ Mestskej časti Košice – Sever berie na vedomie informáciu o stave 

riešenia PD pre lokality Kisdyho dvor, Krupinská a doplnenie herných prvkov v Parku 

duklianskych obetí a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí schváliť 

príslušné zmeny PR MČ Košice – Sever na rok 2017. 

 

 Súčasťou materiálu sú príslušné tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice 

– Sever na rok 2017 (3. rozpočtové opatrenie) – Program 5, Program 7 a Sumarizácia.     

 

Spracoval: Ing. Ján Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ, Košice, 12.06.2017    

   


