
  

Informácia  o  stavebných  aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie  

do XXXIV. zasadnutia MZ 
 

 

 

Vlastné stavebné aktivity:  

 

Park Hroncova – III. etapa – fitness pre všetky generácie – inštalácia  fitness prvkov bola 

realizovaná v XII/2013. Náklady boli hradené z účelového transferu poskytnutého mestom 

Košice. Drobné terénne úpravy a založenie trávnika ukončené.  

 

Riešenie statickej dopravy Národná trieda - Vodárenská – V 12/2013 sa uskutočnilo  

odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebných prác. Stavebné práce ukončené. Zámer je 

financovaný čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Sever a účelového transferu poskytnutého 

mestom Košice. V súčasnosti prebieha príprava pre kolaudačné konanie. 

 

Ihrisko Národná trieda - Vodárenská I. etapa – Finalizácia prvkov, terénnych úprav a 

trávnikov bola ukončená. Náklady boli hradené z rozpočtu MČ Košice - Sever.  

 

Realizácia plochy pre voľný výbeh psov v lokalite Park duklianskych obetí – v súčasnom 

období je realizácia v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ukončená. Práce 

boli realizované na základe príkaznej zmluvy s mestom Košice a pripravuje sa odovzdanie 

plochy mestu Košice. 

 

Riešenie statickej dopravy Študentská-Odborárska a Kisdyho ulica – v súčasnosti je 

pripravený materiál do mestského zastupiteľstva – nájomná zmluva na pozemky pre 

realizáciu parkovísk a súbežne bolo požiadané o vydanie územného rozhodnutia na 

stavebnom úrade.  

 

Ihrisko Národná trieda - Vodárenská II. etapa – projektová dokumentácia je spracovaná 

a v súčasnosti prebieha príprava realizácie so Správou mestskej zelene v Košiciach. Okrem 

tohto ihriska prebieha príprava dokumentácie pre realizáciu ihriska v lokalite Park 

duklianskych obetí. 

 

 

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever: 

 

Prioritné protipovodňové opatrenia v SR - Hornád – ochrana intravilánu krajského 

mesta – pravý breh, III. stavba – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. podal žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia (obslužná komunikácia a kamenné prahy v dĺžke 120 m). 

V súčasnosti je už povolenie stavby vydané. Tunajší úrad obdržal dokumentáciu na vyjadrenie 

pre II. stavbu protipovodňových opatrení. 

 

Prepojenie STL plynovodov Červený breh – Bankov – tunajší úrad obdržal žiadosť SPP 

k zámeru na prepojenie plynovodu v lokalite Bankov z dôvodu vylúčenia prepojenia cez trasu 

vedúcu cez baňu Bankov. V súčasnosti už stavebný úrad vydal územné rozhodnutie pre I. 

etapu. Pre II. etapu stavebný úrad  územné rozhodnutie nevydal.  



 

 

Obnovy bytových domov – Slavkovská, Národná trieda, Gerlachovská, Cesta pod 

hradovou, Junácka ulica, Tolstého, Krupinská, Hlinkova - boli vydané stavebné povolenia 

pre zateplenie a obnovu objektov.  

 

Budova MTZ a Laboratória – Vodárenská ulica – v rámci areálu VVS, a.s. je plánovaná 

ďalšia etapa výstavby objektu MTZ a laboratória, na ktorý stavebný úrad vydal rozhodnutie 

o umiestnení stavby. V súčasnosti je vydané stavebné povolenie.  

 

LPG stanica a polyfunkčný objekt s prípojkami – v lokalite medzi Račím potokom a Tr. 

SNP bolo začaté územné konanie, ktoré je v súčasnosti prerušené. Územie  sa nachádza v MČ 

Košice - Západ a hraničí s ulicou Račí potok. 

 

Výstavba ubytovania pre športovcov, Lokomotíva – pre predmetný zámer v rámci areálu 

štadióna Lokomotívy  stavebný úrad vydal stavebné povolenie. 

 

Zmena územného plánu - záhradkárska lokalita – tunajší úrad obdržal zámer pre 

rozšírenie záhradkárskej lokality na území medzi baňou Bankov a Horným Bankovom.  

 

Obytný súbor Park Anička – tunajší úrad obdržal a zverejnil zámer výstavby obytného 

súboru v rámci konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) 

a obdržal tiež dokumentáciu zámeru na vyjadrenie. Obytný súbor je situovaný v lokalite 

Vodárenská - Pod šiancom - Hlinkova. 
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