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.
Vlastné stavebné aktivity:
Výber lokalít pre riešenie statickej dopravy na území MČ.
V rámci prípravy zámeru riešenia výstavby nových parkovacích miest mestská časť
vytypovala lokality, v ktorých navrhuje buď pokračovať v začatom procese realizácie, alebo
navrhuje začať prípravu výstavby nových kapacít v statickej doprave. V priebehu mesiaca
marec sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostu MČ so zástupcami oddelenia ÚHA mesta
Košice spojené s obhliadkou územia. Následne MČ Košice-Sever zaslala písomné žiadosti o
posúdenie navrhovaných lokalít na oddelenie ÚHA mesta Košice. Odpoveď sme do termínu
spracovania materiálu ešte neobdržali.
Rozpracované zámery :
1. Lokalita Cyklistická-Lomnická ( PD pre územné konanie )
2. Študentská – ( PD odovzdané mestu Košice – realizácia pozastavená )
3. Gerlachovská 30 – prístupová cesta a parkovanie ( začatá príprava PD )
Navrhované lokality :
1. Kustrova
2. Hroncova 3
3. Národná trieda 41 – 81 (zadná dvorová časť)
4. Mier - dvory – Hlinkova, Národná trieda, námestie
5. Park duklianskych obetí, Park obrancov mieru
6. Vodárenská
Na najbližšie rokovanie Komisie rozvoja je predložený komplexný návrh zámerov
financovaných z Programového rozpočtu mesta Košice účelovou dotáciou v sume 90.000,- €
v zmysle uznesenia č.338 zo dňa 20.-21.02.2020.
Stavebné aktivity na území MČ Košice-Sever:
Aktuálne zámery
Nadstavba bytov OD Mier – uskutočnilo sa územné konanie, ktoré bolo zvolané
a prerokované stavebným úradom 16.05.2017. V zmysle príslušných uznesení miestneho
i mestského zastupiteľstva MČ Košice – Sever k umiestneniu predmetnej stavby, vydala
záporné stanovisko. K predmetnej stavbe bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Voči
tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie. Rozhodnutie bolo zrušené a vrátené na nové
konanie. Pre toto konanie bol určený stavebný úrad Bidovce, ktorého rozhodnutie bolo taktiež
druhostupňovým úradom zrušené. Investor stavby podal novú žiadosť o vyjadrenie k PD z
11/2019 pre účely územného konania. Žiadosť prerokovala Komisia rozvoja na svojom
zasadnutí dňa 17.02.2020 a neodporučila vydať kladné stanovisko. Miestne zastupiteľstvo

uznesením č.89/2020 nesúhlasilo s realizáciou zámeru predmetnej stavby. Na základe
uvedeného MČ vydala k PD pre územné konanie záporné stanovisko. Stavebný úrad Bidovce
zaslal v mesiaci máj tunajšiemu úradu upovedomenie o doplnení podania o vyjadrenia
dotknutých orgánov, ktoré stratili platnosť a doplnok odborného svetlotechnického posúdenia
vplyvu navrhovanej stavby.
Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová – MČ KošiceSever obdržala žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie pre
stavbu okružnej križovatky štyroch ulíc v jednom uzle. Zámer prerokovala Komisia rozvoja
na svojom zasadnutí dňa 11.9.2019, informáciu vzala na vedomie bez pripomienok. Obec
Bukovec ako príslušný stavebný úrad oznámila začatie územného konania vo veci
umiestnenia stavby okružnej križovatky. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
sa uskutočnilo v marci 2020. Rozhodnutie vo veci sme ešte neobdržali.
Návrh ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne – na zasadnutí
Komisie rozvoja dňa 10.06.2019 bola za účasti zástupcu investora a spracovateľa
dokumentácie prezentovaná urbanistická štúdia polyfunkčného areálu nachádzajúceho sa na
území Východoslovenských tlačiarní. Jej cieľom bolo preveriť kapacitné možnosti územia
bývalej priemyselnej výroby pre polyfunkčnú zónu a stanoviť návrh regulatívov pre úpravu
územného plánu - polyfunkčná plocha bývania v bytových a polyfunkčných domoch,
občianska vybavenosť, najmä obchodná a nájomné kancelárie. Uznesením číslo 53/2019 zo
IV. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 21.06.2019 Miestne zastupiteľstvo Mestskej
časti Košice – Sever súhlasilo so začatím procesu prípravy zmien a doplnkov územného plánu
pre lokalitu Východoslovenských tlačiarní Košice. Následne sa dňa 20.08.2019 štúdia
prezentovala na verejnom stretnutí s občanmi priamo v sídle Tlačiarní. Mesto Košice
oznámilo verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN HSA Košice, Zmeny
a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.09.2019. Táto
dokumentácia bola prezentovaná jej spracovateľom i na zasadnutí Komisie rozvoja dňa
11.09.2019, ktorá ju vzala na vedomie. V súčasnosti plynie 30 dňová lehota, počas ktorej sa
verejnosť môže k návrhu vyjadriť na adresu : Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného
architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. V tomto termíne Mestská časť Košice-Sever
oznámila svoje stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii v zmysle uznesenia MiZ
Košice-Sever č.53/2019. V 12/2019 vydal OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP rozhodnutie
v zisťovacom konaní, že navrhovaná zmena ÚPN HSA Košice sa nebude posudzovať podľa
zákona ( posudzovanie vplyvov na ŽP ).
Bytový dom Lomnická – tunajší úrad obdržal žiadosť o stanovisko k PD pre stavebné
povolenie. Jedná sa o novostavbu bytového domu v mieste bývalého objektu skladu uhlia s 5
nadzemnými podlažiami a 6. NP ustúpeným. 1.NP – garáž a vchod, 2.-5. NP byty a 6.NP
spoločenské priestory, ateliér a strešná záhrada. Celková zastavaná plocha 333,25 m2, 8
bytových jednotiek, 18 parkovacích miest v objekte. Pre stavbu je vydané územné
rozhodnutie, ku ktorému MČ vydala kladné stanovisko. Žiadosť prerokovala Komisia rozvoja
na svojom zasadnutí dňa 17.02.2020 a uznesenie k tejto veci nebolo schválené. Miestne
zastupiteľstvo na svojom VIII. zasadnutí dňa 24.02.2020 k predmetnej dokumentácii
predložený návrh uznesenia neschválilo.
Supermarket FRESH – tunajší úrad obdržal žiadosť o stanovisko k PD pre územné konanie
pre stavbu supermarketu v lokalite Kustrova-Národná trieda. Jedná sa o obchodné priestory
s výmerou 830 m2, parkovísk s kapacitou 30 miest vrátane dopravného napojenia. Tento
zámer bol prerokovaný Komisiou rozvoja i Miestnym zastupiteľstvom. Vzhľadom na záporné
stanovisko k zámeru, hlavne z hľadiska dopravného riešenia, žiadateľ návrh dopracoval, a

predložil na prerokovanie na zasadnutí komisie rozvoja dňa 17.04.2019. Mestská časť
zabezpečila informovanie dotknutých občanov formou letáku. Sumarizácia pripomienok
občanov k zámeru bola prerokovaná na zasadnutí komisie rozvoja dňa 10.06.2019. Následne
tento zámer prerokovalo i miestne zastupiteľstvo na svojom IV. zasadnutí a prijalo k nemu
uznesenie číslo 54/2019 zo dňa 21.06.2019.
Prebiehajúce zámery
Apartmánové domy pre športovcov – 2.etapa, Košice – tunajší úrad obdržal žiadosť
o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie na športovo-apartmánový
areál situovaný v areáli štadióna Lokomotíva v mieste tréningových futbalových ihrísk.
Navrhnutých je 6 objektov, 4-5 podlažných, s 81 apartmánmi, zeleň, outdoorové a detské
ihriská, komunikácie s parkoviskami. Zámer prerokovala Komisia rozvoja i MZ MČ KošiceSever a bolo vydané záporné stanovisko. Pre umiestnenie predmetnej stavby začal príslušný
stavebný úrad konanie. Návrh na vydanie umiestnenia stavby bol zamietnutý, voči
zamietnutiu sa investor odvolal. V súčasnosti je v tejto veci konanie prerušené.
Bytový dom Podhradová – tunajší úrad obdržal zámer výstavby bytového domu v mieste
objektu – prevádzkovo-administratívnej budovy pri OC na Ceste pod Hradovou. Navrhovaný
objekt má 7 nadzemných podlaží s 37 bytmi a 52 parkovacích miest. Stavebný úrad oznámil
začatie územného konania. Pre odstránenie pôvodnej budovy bolo vydané povolenie.
Povolenie na odstránenie bolo napadnuté návrhom na preskúmanie mimo odvolacieho
konania. Okresný úrad napadnuté povolenie zrušil. V novom konaní bolo zbúranie objektu
povolené až po uplynutí nájomného vzťahu s lekárňou t.j.po 01.07.2020. V októbri 2019 bolo
začaté nové územné konanie o umiestnení stavby bytového domu. Rozhodnutie v tejto veci
tunajší úrad do termínu spracovania tohto materiálu neobdržal.
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