
Informácia  o  stavebných  aktivitách v MČ Košice - Sever  
 

  

 

Informácia o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice - Sever je spracovaná v zmysle 

Uznesenia MZ MČ Košice - Sever č. 65/2011 s cieľom poskytnúť komplexnú informáciu 

o dôležitých plánovaných a prebiehajúcich stavebných zámeroch na území mestskej časti. 

Z dôvodu prehľadnosti je tento materiál rozdelený na aktivity plánované či realizované  

Mestskou časťou Košice - Sever a ďalšie aktivity iných subjektov. Materiál obsahuje tiež 

informáciu o vyúčtovaní verejnej zbierky na spolufinancovanie modernizácie a revitalizácie 

detských ihrísk v MČ Košice - Sever. 

 

 

 

Vlastné stavebné aktivity:  

 

V súčasnom období sa nerealizuje žiadna vlastná stavebná aktivita. Jednotlivé investičné 

zámery sú v štádiu predprojektovej prípravy.  

 

 

Informácia o vyúčtovaní verejnej zbierky na spolufinancovanie modernizácie a revitalizácie 

detských ihrísk v MČ Košice – Sever. 

 

Verejná zbierka na spolufinancovanie modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ 

Košice – Sever sa realizovala na základe povolenia Obvodného úradu v Košiciach. Prebiehala 

v období od 28.10.2013 do 31.05.2014 s čistým výnosom 540,78 € pre sedem detských ihrísk 

na území mestskej časti. Vyzbierané čiastky boli v rozsahu od 19,02 € do 167,19 € pre 

jednotlivé ihriská. Aby bolo možné vyzbierané čiastky zmysluplne využiť, MČ Košice – 

Sever prispela k jednotlivým sumám pre ihriská z vlastného rozpočtu sumou vo výške 657,04 

€. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie 6 ks nových hracích prvkov detských ihrísk 

a v jednom prípade na zakúpenie režijného materiálu pre údržbu detského ihriska.  

 

     

 

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever: 

 

 

Most cez rieku Hornád pred obcou Ťahanovce – mesto Košice plánuje z dôvodu 

havarijného stavu mostnej konštrukcie rozsiahlu opravu a celkovú uzávierku mosta.   

 

Obnova bytového domu Sládkovičova 3 – mesto Košice plánuje celkovú obnovu obytného 

domu, ktorej súčasťou bude i riešenie vonkajších spevnených plôch a komunikácií pred 

domom. Pre jednotlivé stavebné objekty prebehli stavebné konania.   

 

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. 



Tunajší úrad pripomienkoval umiestnenie stavby hlavne z dôvodu dopravného riešenia, 

napojenia a statickej dopravy. V rámci obytného súboru prebiehajú samostatné konania pre 

jednotlivé stavebné objekty – horúcovodná prípojka, obytný súbor, vodné stavby, cesty  

a pozemné komunikácie.  

 

Výstavba VN, NN a TS Chrastie – VSD a.s. plánuje realizáciu pripojenia. Bolo vydané 

územné rozhodnutie a bolo začaté stavebné konanie.  

 

Modernizácia električkových tratí a 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. 

Najdôležitejšie časti stavieb sú Obratisko Amfiteáter, obratisko Havlíčkova, Komenského-

Havlíčkova, Zimná - B.Nemcovej, obratisko Botanická záhrada.  

 


