MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER
Dôvodová správa
k bodu č.13 na XXV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever
Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
Tento bod bol zaradený do programu XXV. 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 2018, ktorý rešpektuje požiadavky občanov, návrhy z Komisie rozvoja
a reálnu potrebu finančných prostriedkov pre revitalizáciu chodníka na ulici Hlinkova
v týchto programoch :
V Programe 3 : Komunikácie
1. Údržba miestnych komunikácií
Dôvodom návrhu je potreba zapracovať reálnu potrebu finančných prostriedkov pre
položku 5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie
osobných áut - revitalizácia prístupového chodníka Hlinkova ulica / dotácie v zmysle
VZN č. 51, kapitálové výdavky. Na základe zamerania a vyčíslenia potreby pre realizáciu
chodníka v dostatočnej šírke navrhujeme upraviť výšku dotácie o 500,- € na sumu 5500,- €.
V Programe 5 : Prostredie pre život
2. Ochrana životného prostredia
Na základe záverov prijatých na Komisii rozvoja dňa 14.02.2018 je pripravený návrh
na zmenu použitia finančných prostriedkov z dane za psa. V spolupráci s odbornou
verejnosťou bol spracovaný návrh na doplnenie vybavenia existujúcich plôch pre voľný
pohyb psov o vybavenie a prvky pre výcvik v lokalitách park Hroncova a Park duklianskych
obetí. Celková suma sa nemení, mení sa názov položky - Plocha pre voľný pohyb psov Podhradová (r. 2017), Doplnenie vybavenia - park Hroncova a Park duklianskych obetí
(r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51.
4.Detské ihriská
Na základe požiadaviek občanov o doplnenie herných prvkov na detských ihriskách
v lokalitách Letná ( 4200,- € ) a Skautská ( 3300,- € ) navrhujeme novú položku Detské
ihrisko – doplnenie herných prvkov Letná, Skautská /dotácia v zmysle VZN č. 51 kapitálové výdavky v celkovej výške 7500,- €.

Tieto zmeny sú v kompetencii miestneho zastupiteľstva a boli predložené na
prerokovanie Komisii rozvoja MZ MČ Košice - Sever na 17. zasadnutí dňa 23.05.2018.
Uznesenie KR č. 67/2018 :
Komisia rozvoja MZ Mestskej časti Košice – Sever :
1. berie na vedomie informáciu o stavebných aktivitách a odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu zobrať na vedomie
2. odporúča Miestnemu zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí schváliť príslušné zmeny
PR MČ Košice – Sever na rok 2018.
Súčasťou materiálu sú príslušné tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice –
Sever na rok 2018 (2. rozpočtové opatrenie) – Program 3, Program 5 a Sumarizácia.
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