
 

Uznesenia 
 

zo 14. zasadnutia Komisie rozvoja  

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

konaného dňa 20.09.2021 

 

 

Uznesenie č.48/2021 k bodu  
3. Stanovisko k PD polyfunkčný objekt „POLYANKA“. 

 Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever odporúča 

vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely konania o umiestnení stavby: 
„POLYANKA“, ulica Pod šiancom. 

 
Uznesenie č. 49/2021 k bodu  

4. Stanovisko k PD stavby: „Bytové domy s polyfunkciou, Študentská, Košice“. 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever odporúča 

vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely konania o umiestnení stavby: 
„Bytové domy s polyfunkciou, Študentská, Košice“. 
 

Uznesenie č. 50/2021 k bodu  

5. Stanovisko k PD stavby: „Rodinný dom – prestavba, nadstavba, Košice“ 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever odporúča 

vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely konania o umiestnení stavby: 
„Rodinný dom – prestavba, nadstavba, Košice“, Národná trieda 10. 
 

Uznesenie č. 51/2021 k bodu  

6. Stanovisko k PD stavby: „Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na jednotku 

rýchleho občerstvenia“. 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever odporúča 

vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely dodatočného povolenia stavby 

a zmeny účelu užívania stavby: „Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na 

jednotku rýchleho občerstvenia“, Urbánkova ul.70. 
 

Uznesenie č. 52/2021 k bodu  

7. Stanovisko k PD stavby: „Terasový rodinný dom“. 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever odporúča 

vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely umiestnenia stavby 

a stavebného konania stavby: „Terasový rodinný dom“, na Suchodolinskej ulici. 
 

Uznesenie č. 53/2021 k bodu  

8. Informácia k zmene ÚPN HSA Košice, ZaD 16/2019 a vyvolané dopravné priority 

v lokalite Tlačiarne. 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever berie na 

vedomie informáciu k zmene ÚPN HSA Košice, ZaD 16/2019 a vyvolané dopravné priority 
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v lokalite Tlačiarne a súhlasí s textom „PREAMBULY“, zmluvy medzi mestom Košice 

a spoločnosťou CTR Letná s.r.o.. 

 

V Košiciach 21.09.2021 

 

          „podpísané“ 

             Ing. Mária Tomášová 

             predsedníčka komisie 

Zapísal: Igor Vargoško 

             zastupujúci tajomník komisie 

 


