
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 dôleţitých 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:  

 

V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach sa pripravila projektová dokumentácia 

pre detské ihriská v lokalitách Študentská, Podhradová a pre športoviská v lokalitách Národná 

trieda - Vodárenská a Park duklianskych obetí - Park obrancov mieru. Detské ihriská na 

Študentskej ulici, Gerlachovskej ulici a Cesta pod Hradovou boli zrealizované. Detské 

športové ihrisko fitness v lokalite Park duklianskych obetí - Park obrancov mieru je ukončené 

a v tejto lokalite ešte prebieha finalizácia zostavy na cvičenie – workout. Pre realizáciu I. 

etapy športovej plochy v lokalite Národná trieda - Vodárenská prebiehajú prípravné práce a 

výroba oplotenia. Zemné práce s osadením a II. etapa – povrch športovej plochy je plánovaná 

v 1. polroku 2016. Pre riešenie statickej dopravy v lokalite Krupinská boli vytýčené existujúce 

inţinierske siete, na základe ktorých bolo potrebné upraviť projektové riešenie. Po schválení 

zverenia pozemku mestským zastupiteľstvom do správy mestskej časti bude proces 

pokračovať územným konaním. Zámery menšieho rozsahu – realizovali sa sadové úpravy 

v okolí kontajnerovísk v lokalite Němcovej – Hroncova a pripravuje sa osadenie lavičiek 

v lokalite Mlynský náhon – Ťahanovské riadky.    

 

 

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever: 

 

Obnova bytových domov – tunajší úrad obdrţal oznámenia o konaniach a rozhodnutia pre 

obnovy bytových domov na území mestskej časti v lokalitách – Vodárenská, Slovenskej 

jednoty, Tomášikova a Hlinkova, Lomnická, Cesta pod Hradovou a Národná trieda.   

 

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

územné rozhodnutie, stavebné povolenie a v súčasnosti povolenie uţívania stavby. Pre vodnú 

stavbu - kanalizácia bolo začaté stavebné konanie.  

 

Obnova DTS dojčenský ústav, VN prípojka a NN rozvod – pre VSD a.s. bolo vydané 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pre zriadenie trafostanice, VN napojenie 

a vyvedenie výkonu do NN siete v lokalite Hurbanova, Ţľaby. 

  

Modernizácia električkových tratí a uzlov v rozsahu MET v meste Košice - tunajší úrad 

obdrţal a zverejnil jednotlivé konania a vydané povolenia v rámci modernizácie 

električkových tratí a uzlov -  jedná sa o zámer modernizácie električkových tratí v rámci 

celého mesta, ktorý rieši i trate na území MČ Košice - Sever. Najdôleţitejšie časti stavieb sú 

Obratisko Amfiteáter, obratisko Havlíčkova, Komenského - Havlíčkova, Zimná - B. 

Němcovej, obratisko Botanická záhrada. Pre ukončené úseky sa začalo konanie o predčasnom 

uţívaní časti stavby (obratisko Havlíčkova, priecestie Komenského) na príslušných 

stavebných úradoch. Bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pre úsek Komenského -



Havlíčkova a začaté stavebné konanie. Pre komunikácie a vodné stavby (Havlíčkova – 

obratisko) boli vydané rozhodnutia o povolení uţívania stavieb. 

  

Obnova obalových konštrukcií OC Merkúr – pre obnovu obalových konštrukcií objektu 

bolo vydané stavebné povolenie, bola ohlásená výmena asfaltového povrchu chodníkov pri 

objekte, bolo zastavené konanie o dodatočnom povolení stavby plynovej kotolne a boli 

ohlásené stavebné úpravy prevádzky na prízemí. Bola povolená zmena stavby pred 

dokončením v časti stavby - výťah.  

 

Kanalizácia Na stráni – pre stavbu bola predĺţená platnosť stavebného povolenia. 

 

Rekonštrukcia plynovodov Hlinkova, Národná trieda, Park obrancov mieru, Park 

duklianskych obetí, Obrancov mieru, Tolstého, Komenského, Kisdyho, Sl. jednoty,   

Druţstevná, Tomášikova, Palkovičova, Urbánkova, Mánesova, Havlíčkova, Hurbanova, 

Slovenského, Gogoľova, Watsonova, Študentská, Čárskeho, Odborárska, Tomášikova, 

Hlinkova, Národná tr., Kustrova – bolo vydané stavebné povolenie, Červený breh, Nemcovej 

bolo začaté stavebné konanie, Čermeľ začaté kolaudačné konanie – pre komplexnú 

rekonštrukciu plynových rozvodov. Pre 2. stavebný celok Čermeľ – Suchodolinská bolo 

vydané povolenie uţívania stavby. Bolo vydané stavebné povolenie pre lokality  St. spišská 

cesta, Watsonova, Němcovej, Hlinkova, Komenského. Pre lokality Vysokoškolská, Kalvária, 

Vencová, Kostolná, Banícka bolo začaté kolaudačné konanie. 

 

Prioritné protipovodňové opatrenia Hornád – v rámci výstavby protipovodňových 

opatrení ochrany intravilánu krajského mesta Košice bolo vydané ďalšie povolenie pre 

obsluţnú komunikáciu na pravom brehu rieky Hornád. Pripravuje sa realizácia ďalšieho 

úseku stavby protipovodňových opatrení.  

 

Výstavba DTS, úprava VN, NN – pre stavbu v lokalite Detrichová bolo začaté územné 

konanie a vydané územné rozhodnutie.  

 

Rekonštrukcia komunikácie na ul. Komenského – pre túto stavbu bolo vydané stavebné 

povolenie. 

 

Rozšírenie optickej siete Hlinkova, Študentská, Sl.jednoty – pre túto stavbu bolo začaté 

územné konanie. 

 

Výstavba DTS, úprava NN a DP Čičky – pre túto stavbu bolo vydané územné rozhodnutie. 

 

OÚ Košice - klientske centrum II. etapa – bolo začaté stavebné konanie pre SO - Riešenie 

vstupu do budovy Okresného úradu na Komenského ulici. 


