
 

 

Sumarizácia vybranej agendy za 2 volebné obdobia 

Príprava nových volieb do orgánov samosprávy je obdobím kedy sa väčšina z nás aspoň na 

chvíľu zamyslí a položí si otázku čo sa za uplynulé obdobie udialo, zmenilo, podarilo udržať, 

vybudovať či zlepšiť. Sú veci okolo nás, ktoré sa dejú ako keby automaticky a ani si ich 

neuvedomujeme. Náš záujem väčšinou pritiahnu vtedy, keď nám niečo chýba alebo nefunguje 

správne. Takto sme uvažovali keď sme začali tvoriť koncepciu a snažili sa identifikovať to, čo 

na Severe občania potrebujú. Prišli sme s novou víziou ochrániť to dobré, zlepšiť fungujúce  

a priniesť chýbajúce prvky do mozaiky.  

Naša mestská časť je rozlohou najväčšia a k tomu má i primeraný počet problémov.  

Namiesto ich analýz a suchých štatistík Vám prinášame krátky pohľad späť na niektoré 

dôležité oblasti rozvoja mestskej časti a čo sa v nich podarilo za predchádzajúce obdobie 

zlepšiť.                   

S rastúcim počtom mladých rodín sa potreba obnovy ihrísk pre našich najmenších stala 

jednou z priorít. Postupne sme pripravili zámery a obnovili detské ihriská v lokalitách 

Krupinská, Hroncova park, Polianska, Národná trieda, Park duklianskych obetí, 

Gerlachovská, Cesta pod Hradovou, Študentská, Kisdyho, Hlinkova, Park obrancov mieru 

a doplnili hracie prvky v ďalších troch lokalitách.       

Oddelenie rozvoja 
Počty za dve volebné obdobia 

2010-2018 

Parkoviská/ počet 

parkovacích miest 
5/144 

Detské ihriská 16 

Športoviská, fitness, workout 7 

Výbehy pre voľný pohyb psov  4 

Parkové chodníky 2 

Doplnenie hracích prvkov 

výbehy  
2 

Modernizácia zastávok 

a prístreškov MHD 
21 



Športové plochy – nie, že by ich nebolo, skoro každý väčší dvor ich mal. Postupne zarastali 

burinou, kovové stĺpiky korodovali a končili v zbere. Nová generácia si však už nemala kam 

ísť kopnúť či hodiť loptu. Iné pohybové aktivity na tom boli obdobne. Začali sme postupne 

obnovovať priestory na pohybové aktivity a reagovať na nové trendy. Pribudli fitness prvky v 

lokalitách  Park Hroncova, Park duklianskych obetí, Krupinská a Cesta pod Hradovou. Nové 

workoutové zostavy sú v Parku duklianskych obetí, na Študentskej a Aničke. Na Národnej 

triede a Čárskeho ulici sú zrekonštruované a oplotené plochy pre loptové hry s bezpečnou 

dopadovou plochou.   

V rámci obnovy verejných priestorov sme venovali pozornosť i zeleni a parkovým 

chodníkom. V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach sa snažíme prinavrátiť 

týmto plochám funkčnosť a oddychovú funkciu. Takto sa   obnovila časť parkových 

chodníkov na ulici Obrancov mieru a Hlinkovej.   

Plochy pre psov - Aj napriek skutočnosti, že otázka držania a pohybu psov často polarizuje 

názory občanov a niekedy je dokonca zdrojom konfliktov, bolo potrebné sa touto témou 

citlivo zaoberať a hľadať primerané riešenia. Postupne pribudli ohradené plochy pre voľný 

pohyb psov v lokalitách  Hroncova park, Park duklianskych obetí, Krupinská a Cesta pod 

Hradovou, ktoré postupne dopĺňame o výcvikové prvky.  

Doprava na Severe má za sebou turbulentné obdobie obmedzení, obchádzok, rozkopaných 

križovatiek a ulíc  pri modernizácii električkových tratí. Obnovili sa električkové trate na 

uliciach Komenského a Němcovej vrátane infraštruktúry a komunikácií. Ku kultúre 

cestovania prispela i postupná demontáž a výmena starých prístreškov na autobusových 

zastávkach, ktorú zabezpečovala mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Postupne sa 

realizujú obnovy inžinierskych sietí a ukladanie nových pripojení našich domácností, ktoré sa 

nezaobídu bez rozsiahlych prekopávok chodníkov a ciest. Práve technický stav komunikácií 

je jedným z najväčších problémov a pravidelnou témou, ktorú rieši vedenie  mestskej časti 

s mestom Košice. Aj keď sa niektoré úseky ciest obnovili,  zoznam požiadaviek je dlhý. 

Dôležitou otázkou ostáva tiež riešenie zabezpečenia údržby a správy niektorých 

vnútroblokových komunikácií. Sever riešil i dôležitú otázku pripojenia sa k spoplatnenému 

mestskému parkovaciemu systému. Výsledkom dlhých príprav a rokovaní bolo konečné 

„nie“, ktoré znamenalo, že obyvatelia Severu platiť nebudú. Hraničná oblasť Severu sa stala 

„nárazníkovou zónou“, kam sa presunula časť automobilov z centra a nerealizovala sa 

výstavba viac ako 300 nových parkovacích miest. Chýbajúce kapacity v statickej doprave tak 

riešime v rámci obmedzených možností mestskej časti. Nové parkoviská pribudli v lokalite 

Obrancov mieru, Vodárenská, Študentská – Odborárska, Kisdyho a Krupinská. Ďalšia 

výstavba sa pripravuje v lokalite podhradová a Študentská.   V spolupráci s mestom Košice 

Mestská časť pripravila zjednosmernenie ulice  Hroncova, čím sa zlepšila organizácia 

dopravy a hlavne bezpečnosť pri základnej škole. Z iniciatívy MČ sa realizovali stavebné 

úpravy križovatky Hlinkova – Národná trieda – kde boli rozšírené plochy ostrovčekov 

pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. V rámci spolupráce s mestom MČ pripravila 

projektovú dokumentáciu pre riešenie parkovania v zadnej časti Študentskej ulice, kde 

sa v pripravuje realizácia zámeru.   

 



Touto cestou chceme poďakovať každému, kto pomohol, spolupracoval, dal nám spätnú 

väzbu či upozornil na problém. Veľkým prínosom je spolupráca s miestnymi komunitami a je 

badať výrazný posun vo vnímaní nášho okolia. Z anonymného verejného priestranstva sa stal 

„Náš dvor“ a ak v tom budeme spoločne pokračovať tak budeme mať krajší celý „Náš 

Sever“.   

Cesty a chodníky rekonštruované v mestskej časti v spolupráci s mestom 

Košice  

Opravy realizované s finančnou spoluúčasťou MČ - Chodník Hlinkova ulica 4 – 30, 

odvodnenie dvorovej komunikácie Kisdyho ulica 

Okrem toho sa obnovil asfaltový povrch komunikácií na uliciach: Bankov, Stará spišská 

cesta, Gerlachovská, Polianska, Hroncova, Hlinkova dvory, Národná trieda – veterina, 

Letná ulica, komunikácie v rámci stavby Modernizácia električkových tratí – Němcovej, 

Komenského, prístupové chodníky k BD na Kisdyho ulici. 

 

Modernizácia zastávok a prístreškov MHD  

V priebehu rokov 2015 – 2016 Mestská časť Košice - Sever odstránila sedemnásť starých 

a nevzhľadných prístreškov na autobusových zastávkach. Tie boli nahradené modernými 

presklenými prístreškami, ktoré na základe zmluvy s mestom Košice osadila spoločnosť 

J.C. DECAUX SLOVAKIA.  

1.   Národná trieda/ Tomášikova pri Bete 

2.   Národná trieda/ Tomášikova oproti Bete 

3.   Hlinkova ulica oproti ČS OMV smer Amfiteáter 

4.   Hlinkova ulica pri ČS OMV 

5.   ulica Watsonova/ Urbánkova oproti Okresnému úradu 

6.   Hlinkova ulica / Komenského oproti Okresnému úradu 

7.   Němcovej / oproti konečnej električiek 

8.   ulica Watsonova / Botanická záhrada 

9.   Letná ulica smer Amfiteáter 

10. Němcovej / Technická univerzita smer Watsonova ulica  

11. Watsonova ulica oproti Obchodnej akadémii smer Mier 

12. Čermeľská cesta - konečná električky, štadión Lokomotíva 

13. Polianska ulica 

14. Gerlachovská / Slavkovská ulica 



15. Gerlachovská ulica konečná liniek 

16. ulica Němcovej smer Zimná ulica 

17. Kavečianska cesta,  zastávka Atletická 

 

V roku 2018 (k 30.09.2018) pribudli ďalšie štyri nové prístrešky  

1. Stará spišská cesta – zastávka Krupinská,  

2. Watsonova – zastávka Obchodná akadémia,  

3. Čermeľská cesta – zastávka Letecká  

4. Zastávka Čermeľ.  

Okrem týchto prístreškov je v pláne na tento rok i zastávka autobusov Suchodolinská. 

Celkovo tak bude na území našej mestskej časti osadených dvadsaťdva nových 

konštrukcií. Týmto však úsilie o zlepšenie technického a estetického stavu našich 

zastávok nekončí a už pripravujeme návrhy na výmeny v ďalších lokalitách.   

 

 

č. Názov inv.náklad 
rok 

zhotovenia 

 

Odovzdané stavby v poradí 

odovzdávania 
€ 

 

1 Detské ihrisko Krupinská 12-14 3 471,91 2012 

2 Detské ihrisko Hroncová park I.etapa 21 925,23 2012 

3 Detské ihrisko ZŠ Polianska 21 495,23 2012 

4 Parkovisko Obrancov mieru 34 081,92 2012 

5 Výbeh pre psov Hroncová park II.etapa 13 563,54 2012 

6 Výbeh pre psov Park duklianskych obeti 11 961,50 2013 

7 Detské ihrisko Národná trieda 76-86 I.etapa 12 499,82 2013 

8 Fitness Hroncová park III.etapa 18 899,58 2013 

9 Parkovisko Vodárenská 15-19, 21-25 20 445,73 2014 

10 Parkovisko Študenská-Odborárska 25 200,00 2014 

11 Parkovisko Kisdyho 15 480,00 2014 

12 Detské ihrisko Národná trieda 76-86 II.etapa 10 651,52 2014 

13 
Detské ihrisko Park duklianskych obeti 1-5 

I.etapa 
11 950,48 2014 

14 Detské ihrisko Gerlachovská 12-22 3 009,21 2015 

15 Detské ihrisko Cesta pod Hradovou 34-36 6 985,66 2015 

16 Detské ihrisko Študentská 12-13 14 999,32 2015 

17 
Detské ihisko Fitness Park duklianskych obeti 2-

6 
14 982,61 2015 

18 Ihisko workout Park duklianskych obeti 2-6 4 999,98 2015 

19 Športové ihrisko Národná trieda 76 - 86 33 999,98 2016 

20 Parkovisko Krupinská 15 194,40 2016 



 
Parkoviská 

  

 
ulica Obrancov mieru 5-11 a 23-29 57 par.miest 2012 

 
ulica Vodárenská 15-19 a 21-25 31 par.miest 2013-2014 

 
ulice Študentská – Odborárska  25 par.miest 2014 

 
ulica Kisdyho 9 par.miest 2014 

 
ulica Krupinská  22 par.miest 2016 

 
Spolu: 

144 

parkovacích 

miest  
 

 

Rok 2016 - stavby realizované na základe 

VZN č. 51   

1 Detské ihrisko Krupinská ulica 14 999,36 2016 

2 Výbeh pre voľný pohyb psov Krupinská ulica 9 169,17 2016 

3 Detské ihrisko - workout Študentská ulica 5 999,75 2016 

4 
Revitalizácia parkových chodníkov Obrancov 

mieru 
3 998,94 2016 

    

 

Rok 2017 - stavby realizované na základe 

VZN č. 51   

1 DI Kisdyho ul. A doplnenie prvkov PDO 2-6 14 959,92 2017 

2 DI Krupinská ul. 7 998,39 2017 

3 DI Cesta pod Hradovou fitnes + výbeh pre psov 15 906,92 2017 

    

 

Rok 2018 - stavby realizované na základe 

VZN č. 51   

1 Detské ihrisko Hlinkova ulica 6 999,05 2018 

2 Športové ihrisko Čárskeho ulica 30 000,00 2018 

3 Detské ihrisko Park obrancov mieru ulica 22 999,77 2018 

 
Vo výstavbe - ukončenie 2018 

 
 

 

Výbehy Hroncova, PDO doplnenie hracích 

prvkov 
8 883,60 

 

 
DI Skautská 1-4 doplnenie hracích prvkov 3 298,56  

 
DI Letná ul. 29-43 doplnenie hracích prvkov 4 197,13  

 
Chodník Hlinkova ulica revitalizácia 5 490,23  

   
 

 
Prehľad  2010 – 2014 

 
 

 
Detské ihriská                               6x 81 994,19  

 
Parkoviská                                    4x 95 207,55  

 
Výbehy pre voľný pohyb psov     2x 25 525,04  

 
Fitness                                           1x 18 899,58  

 
Spolu 13 stavebných akcií 221 626,36  



   
 

 
Prehľad 2015 – 2018 

 
 

 
Detské ihriská                              10x 92 447,98  

 
Športové ihriská                             2x 63 999,98  

 
Fitness                                            2x 29 956,29  

 
Workout                                         2x 10 999,73  

 
Parkové chodníky                          2x 9 489,17  

 
Parkoviská                                     1x 15 194,40  

 
Výbehy pre voľný pohyb psov      2x 18 100,80  

 
Doplnenie prvkov výbehy             2x 8 883,60  

 
Spolu 23 stavebných akcií 249 071,95  

   
 

 

Finančné vyhodnotenie obdobia 

2010 - 2018 

 

 

 

 

 
Detské ihriská                                16x 174 442,17  

 
Parkoviská                                       5x 110 402,05  

 
Športoviská, Fitness, workout         7x 123 855,58  

 
Výbehy pre voľný pohyb psov        4x 43 625,84  

 
Parkové chodníky                            2x 9 489,17  

 
Doplnenie hracích prvkov výbehy  2x 8 883,60  

 
Spolu: 470 698,31  

 

 


