Informácia o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie
do XXXVI. zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:
Riešenie statickej dopravy Študentská - Odborárska ulica – bola podpísaná nájomná
zmluva na pozemky pre realizáciu parkovísk, vydané územné i stavebné povolenie,
uskutočnený výber dodávateľa, podpísaná zmluva o dielo a v IX/2014 sa uskutočnilo
odovzdanie staveniska. Následne zhotoviteľ stavebných prác začal realizáciu. Zámer je
financovaný čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Sever a účelového transferu poskytnutého
mestom Košice. Predpokladaný termín ukončenia je X/2014.
Riešenie statickej dopravy Kisdyho ulica - po podpíse nájomnej zmluvy na pozemky pre
realizáciu parkoviska, bolo vydané územné i stavebné povolenie, uskutočnený výber
dodávateľa, podpísaná ZoD a v IX/2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi
stavebných prác a stavebné práce sa začali. Zámer je financovaný z rozpočtu MČ Košice Sever. Predpokladaný termín ukončenia je X/2014.
Ihrisko Národná trieda - Vodárenská II. etapa – v súčasnom období prebieha realizácia II.
etapy v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach. Predpokladaný termín ukončenia
je X/2014. Zámer je financovaný z rozpočtu MČ Košice - Sever.
Ihrisko Park duklianskych obetí č. 1-5 – v súčasnosti prebieha realizácia so Správou
mestskej zelene v Košiciach. Zámer je financovaný z účelového transferu poskytnutého
mestom Košice. Predpokladaný termín ukončenia je X/2014.
Opravy prístupových komunikácií k bytovým domom na ulici Hlinkova č. 4-30 – mesto
Košice realizuje opravu chodníka na Hlinkovej ulici o celkovej výmere 1200 m2. Na tento
chodník ústia prístupové chodníky z obytných domov č. 4-30, ktoré sú v zlom technickom
stave a v minulosti boli opakovane predmetom sťažností občanov. Vzhľadom na skutočnosť,
že prístupové chodníky sa priamo napájajú na opravovaný chodník tunajší úrad požiadal
mesto Košice o rozšírenie prác o predmetné prístupy. Po prejednaní a dohode Mestská časť
Košice - Sever podpísala s mestom Košice zmluvu o spolupráci a finančnej spoluúčasti.
Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever:
Prioritné protipovodňové opatrenia v SR - Hornád – ochrana intravilánu krajského
mesta – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. podal žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na ďalšiu etapu realizácie protipovodňových stavieb. V súčasnosti sú už niektoré
stavby povolené. Tunajší úrad obdržal dokumentáciu na vyjadrenie pre ďalšie stavby
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 – Vodárenská, Tomášikova, Sládkovičova, Slavkovská,
Národná trieda, Gerlachovská, Cesta pod Hradovou, Junácka ulica, Tolstého,
Krupinská, Hlinkova - boli vydané stavebné povolenia pre zateplenie a obnovu objektov.
LPG stanica a polyfunkčný objekt s prípojkami – v lokalite medzi Račím potokom a Tr.
SNP bolo začaté územné konanie, ktoré je v súčasnosti opätovne prerušené. Územie sa
nachádza v MČ Košice - Západ a hraničí s ulicou Račí potok.
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. V rámci predmetného areálu už stavebný úrad povolil
odstránenie pôvodných stavieb – garáží, čerpacej stanice a autodielne. Stavebný úrad po
prerokovaní pripomienok a doplnení dokladov povolil umiestnenie stavby obytného súboru.
Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice - tunajší úrad obdržal
a zverejnil zámer modernizácie električkových uzlov v rámci konania podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Jedná sa o zámer modernizácie
električkových tratí v rámci celého mesta, ktorý rieši i trate na území MČ Košice - Sever.
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