Ročník II.
Dátum vydania: október 2020.
Vychádza dvakrát ročne.

1 2020

NEA DRESNÉ NOV IN Y
MESTSKEJ ČASTI
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SEVERÁK
Milí naši Severania!
Vydávame Severák po dlhšej dobe, keďže sme prežívali ťažšie časy a izoláciu počas „korony“. Náš spoločenský život sa značne obmedzil a naše
plány a ciele sa odložili na neskoršiu dobu. Tým nechcem povedať, že
Vaši zástupcovia ľudu nerobili nič, o čom sa presvedčíte po prečítaní
občasníka.
V snahe dodržať pravidlá karantény sme sa snažili pomôcť hlavne najzraniteľnejším, teda dôchodcom, nevládnym a osamelým matkám. Na
stránkach novín sa dočítate, že sme zháňali a roznášali obedy, organizovali kultúrne akcie, sadili rastliny, roznášali rúška a informácie a popritom sme plnili úlohy samosprávy. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom,
poslancom a zamestnancom úradu.

I ng. František Ténai, M B A
starosta
Mestská časť
Košice - Sever
e-mail: starosta@kosicesever.sk
mobil: +421 903 644 944

S mnohými som sa stretával počas covidu, rozprávali sme sa. Pandémia
nám skomplikovala bežný život, no na druhej strane rodiny boli dlhšie
spolu, spoznali sme susedov v bloku, mali sme na seba viac času. Viem,
že sa vyskytli aj problémy, videli sme, že nie všetci ste v pohode a bývate
v ideálnych podmienkach. Keby bolo po mojom, všetko by som sa snažil
vyriešiť, keby som mal takú moc.
Milí občania, nechceme sa vracať len do minulosti, ale predkladáme
Vám aj nové informácie, ktoré sa Vás môžu týkať. Dúfam, že naše tzv.
podanie správy o stave Severu za 1. časť roka 2020 Vám prinesie celkový
obraz o našej práci.
Prajem všetkým Severanom veľa zdravia a úspechov!
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Poslanecké dni – zmena od septembra
Opäť pravidelne na úrade
Vážení občania, milí Severania,
stretnutia s Vami na rôznych miestach mestskej časti nám
priniesli veľa poznatkov a podnetov. V prvom polroku 2020
sme však väčšinu stretnutí zrušili z dôvodu prijatých protipandemických opatrení, aby sme sa vzájomne chránili. Život je zmena, aj my meníme formu a miesto stretávania sa
s občanmi. Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie
spôsobenej pandémiou a dočasným uzatvorením nášho
spoločensko – kultúrneho centra poslanecké dni sa budú

konať v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice –
Sever na Festivalovom námestí č.2 v Košiciach (budova
amfiteátra).
Termín poslaneckých dní bude každú stredu od 16.00 do
17.00 h. (okrem dní voľna a štátnych sviatkov).
Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) MÚ MČ Košice –
Sever na prízemí budovy.
Harmonogram a služby poslancov budú zverejnené na
webe Mestskej časti Košice – Sever.
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Milí Severania,
príďte sa s nami porozprávať a povedať, čo Vás trápi. Ak máte konkrétnu požiadavku, alebo avizujete nejaký problém,
poslanci z uvedeného obvodu zorganizujú pracovné stretnutie alebo rokovanie príslušných komisií v uvedenej lokalite
priamo za účelom podania a získania relevantných informácií ku konkrétnemu problému.

Ako sa skontaktovať s poslancami MČ Sever?
Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci.
Občania môžu využiť linku kancelárie starostu Miestneho úradu MČ Košice Sever, ktorá v prípade potreby zabezpečí
sprostredkovanie a odovzdanie informácie od občana, ktorý má záujem riešiť svoje záležitosti a podnety s konkrétnym
poslancom. Telefonujúci je povinný nechať na seba kontaktné údaje.
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Kancelária prvého
kontaktu
Mestská časť Košice-Sever zvažuje možnosť rozšírenia priestorov
Kancelárie prvého kontaktu (KPK),
ktorá je v súčasnosti umiestnená
vo vstupnom vestibule na prízemí budovy amfiteátra. Zámerom
tejto iniciatívy má byť zväčšenie
pohodlia a komfortu občanov, ktorí by mali viac súkromia na vybavenie svojich záležitostí. Klienti
KPK oceňujú ľahkú prístupnosť
a rýchlosť vybavenia, ale práve
väčšie súkromie a väčšia ochrana
osobných údajov pri jednotlivých
úkonoch je to, kde vidia priestor
na zlepšenie.
Na prelome rokov 2019 - 2020 sa
uskutočnila rekonštrukcia vstupných priestorov Miestneho úradu
MČ Košice - Sever a výsledkom
je modernejší, funkčnejší a hlavne bezbariérový prístup k budove
amfiteátra.

Májové zasadnutie Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice - Sever.

INFOSERVIS

Mobilná aplikácia!
Novinka pre Severanov
Od 3. júla 2020 môžete využívať mobilnú
aplikáciu Košice - Sever, vďaka ktorej je
možné sa dozvedieť o dianí v našej mestskej časti. Dajú sa v nej nastaviť notifikácie,
ktoré budú vždy včas informovať občanov.
Mobilná aplikácia Košice - Sever je dostupná pre operačné systémy Android a iOS
(Apple) a je bezplatná.

Webové sídlo responzívne!
Naša webová stránka Košice – Sever je responzívna, to znamená, že
stránka je optimalizovaná pre všetky druhy zariadení. Responzívny
web rozozná, na akom zariadení sa informácie zobrazujú a flexibilne sa prispôsobí. Veríme, že sa občanom vďaka tomu, bude o niečo
jednoduchšie sledovať našu webovú stránku
www.kosicesever.sk
Kto chce byť informovaný,
o dianí v našej mestskej
časti, získať aktuality, aké
akcie sa chystajú, čo plánujeme rozvíjať, budovať,
môže sledovať našu webovú stránku www.kosicesever.sk a facebook Košice-Sever s erbom mestskej
časti.
Milí občania, pokojne komentujte a prispievajte vašimi podnetmi,
nápadmi a aj vďaka vám si spravíme náš Sever krajším.

www.kosicesever.sk

Ešte za prísnych bezpečnostných opatrení.

facebook.com/KosiceSever

055 / 63 247 73

Úradné hodiny od 1. 4. 2019

info@kosicesever.sk

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

www.kosicesever.sk

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 15:00
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ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

Aktivity oddelenia sociálnych vecí v čase pandémie
Od vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu koronavírusovej
pandémie COVID - 19 oddelenie
sociálnych vecí pristúpilo k viacerým opatreniam zameraným
na uľahčenie a ochranu zdravia
seniorov.

Zabezpečenie nákupov a rozvozu základných potravín,
drogérie a liekov pre občanov
nielen Mestskej časti Košice – Sever, ale na základe dohody a dobrej spolupráce starostov aj pre
občanov Mestskej časti Košice –
Staré mesto. Touto cestou ďakujeme vedeniu a zamestnancom
prevádzky Potraviny Klas – Beta
na Tomášikovej ulici 24, ktorí
zabezpečovali prípravu objednaného nákupu a zamestnancom
Mestskej časti Košice – Sever, ktorí realizovali rozvozy nákupov do
bytov občanov. Nákupy boli primárne zabezpečované pre osamelých seniorov a občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím.

1. Pre prijímateľov opatrovateľskej

služby – na základe rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a následne uzatvoreného zmluvného vzťahu.

2. Pre občanov, ktorí si teplé jedlo

pred vznikom pandémie zabezpečovali sami v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice. Túto
aktivitu bolo možné realizovať
aj vďaka promptnej spolupráci
so Slovenským Červeným krížom, Komenského 19 Košice.

3. Pre občanov, rodiny a osame-

Dovoz obedov do bytu občanov
bol zabezpečovaný zamestnancami Miestneho úradu Mestskej
časti Košice – Sever pre tri skupiny obyvateľstva:
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lé matky Mestskej časti Košice – Sever, ktorí boli v sociálne
nepriaznivej situácií a vznikom
pandémie sa ich sociálno – ekonomická situácia ešte zhoršila.
Vďaka ochote a spolupráci spoločnosti Phillip Morris, ktorá pre
obyvateľov zabezpečila obedy
zdarma a mestskej časti, ktorá
zabezpečila ich rozvoz sa pre
dobrú vec spojili na pohľad dva
nespojiteľné subjekty. Oceňujeme, že do tejto spolupráce sa zapojili aj reštauračné zariadenia:
Olive pizza restaurant, Reštaurácia Baránok, Pivovar Hostinec
a Camelot. Pri všetkých rozvozoch boli dodržiavané všetky
hygienické štandardy a normy.

Intenzívne telefonické poradenstvo,
ktorým sme sa snažili riešiť individuálne potreby jednotlivcov
a rodín. Najčastejšie dotazy boli
zamerané na zabezpečenie donášky stravy, nákupov, liekov, rúšok, či inej potrebnej materiálnej
pomoci.

Distribúcia rúšok
Vďaka zapojeniu viacerých jednotlivcov a subjektov bolo možné rozdistribuovať látkové rúška,
medzi zamestnancov miestneho
úradu, opatrovateľskej služby, zariadenia opatrovateľskej služby,
ale aj seniorov, ktorí si o to požiadali a nevedeli si túto ochrannú
pomôcku zabezpečiť sami. Za dodanie látkových rúšok ďakujeme
poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
(pani Sadovská, pán Puškár), starostovi MČ Košice – Staré mesto,
starostovi MČ Košice – Západ,
dobrovoľníkom z radov občanov
(p. Potočňaková, p. Csorbová, p.
Czimová…) a neziskovej organizácie Záhrada pohybu, Lemešany.
S distribúciou taktiež pomáhali
viacerí poslanci a dobrovoľníci, za
čo im aj touto cestou ďakujeme.
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Testovanie
V súvislosti s vyvíjajúcou sa epidemiologickou situáciou bolo
27. apríla 2020 prostredníctvom
spoločnosti Medirex zrealizované testovanie zamestnancov Sociálnych služieb Miestneho úrad
MČ Košice – Sever, ale aj klientov
zariadenia opatrovateľskej služby. Všetky testy boli s negatívnym
výsledkom.

Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov
Mestská časť Košice - Sever zabezpečuje stravovanie dôchodcov
s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice - Sever formou poskytovania stravovania - obedov. Dôchodcovia majú možnosť stravovania
sa v stravovacích zariadeniach:
Stravovacia zariadenie
Stredisko sociálnej
pomoci mesta Košice
(SSPmK),
Garbiarska 4, Košice

Slovenský červený kríž
(SČK), územný spolok
Košice - mesto
Komenského 19, Košice
VET BAR CATERING s.r.o
Cesta pod Hradovou 13/A,
Košice

Spolupráca so Záchrannou
službou Košice
Kultúrno-spoločenské centrum
Mestskej časti Košice – Sever bolo
dlhodobo pre obyvateľov zatvorené. Avšak na základe iniciatívy
zástupcu starostu Jozefa Filipka
sa našlo dočasné využitie týchto
priestorov. Po intenzívnej komunikácií starostu mestskej časti
s mestom Košice a krízovým štábom bolo centrum využívané pre
potreby vodičov, zdravotníckych
záchranárov a lekárov Záchrannej služby Košice.

Cena
obeda

Osobný
odber

Poznámka

3,00 €

12:30 - 13:30

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť na oddelení sociálnych vecí MČ Košice - Sever
vždy v stredu od 8:00 do 16:30
hod. Príprava a výdaj obeda je
7 x v týždni.

3,70 €

11:00 - 13:00

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v SČK. Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

11:00 - 13:00

Možnosť stravovania dočasu
zrušenia mimoriadnej situácie vládou SR. Stravné lístky si
môže dôchodca zakúpiť priamo
vo VET BARe. Príprava a výdaj
obeda je v pracovných dňoch.

3,80 €

Dôchodca má možnosť sa v týchto stravovacích zariadeniach stravovať priamo, alebo môže odoberať obed do vlastných prepravných
nádob (obedárov). Objednať obed si môže dôchodca vždy najneskôr
deň vopred v čase výdaja stravy.
Účelový príspevok k stravovaniu
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 225
zo dňa 03. 10. 2019 a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever č. 65 zo dňa 23. 9. 2019 je výška príspevku:
Výška dôchodku

Výška príspevku
Mesta Košice

Výška príspevku
MČ Košice - Sever

do 415,00 €

1,00 €

0,20 €

od 415,01 €

0€

0€

Spôsob uplatnenia si nároku na príspevok:
y SSPmK – cena stravného lístka bude znížená o výšku príspevku

pri kúpe stravného lístka.

y SČK a VET BAR – príspevok bude preplatený dôchodcovi doda-

točne po skončení kalendárneho štvrťroka, po predložení dokladu
o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej
časti Košice – Sever.

K uplatneniu si tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je aktuálne rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od
Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení
sociálnych vecí. Potrebné informácie a tlačivo žiadosti poskytuje
Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 12, Košice. Telefonický kontakt: 055/ 63 33 485, mail:
lucia.skoparova@kosicesever.sk.
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Obec môže osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území obce.

Sčítanie domov a bytov

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc
zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára
2021.

Sčítanie domov a bytov 2021 v Slovenskej republike
sa realizuje podľa nového konceptu založeného na
využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do
12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec, v prípade hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice, mestská časť,
konkrétne Košice – Sever.

Sčítanie obyvateľov

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez
ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné
obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom
sčítania patria napr. obývané chatrče, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod
v Registri adries, obývané garáže, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.
Pri sčítaní sa zisťujú tieto údaje: forma vlastníctva
bytu, obývanosť bytu, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností, poloha bytu v dome, zásobovanie vodou, záchod, kúpeľňa, typ kúrenia, zdroj
energie používaný na vykurovanie, typ domu, typ
vodorovnej prípojky domu, obdobie výstavby domu,
materiál nosnej konštrukcie domu, obnova domu,
typ kanalizačného systému domu, plynová prípojka
domu a podmienky bývania.
Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému
pre sčítanie domov a bytov.

Sčítanie obyvateľov je štatistické zisťovanie osobných, sociálnych a ekonomických údajov osôb k určitému okamihu raz za 10 rokov.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára
majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo
prechodným pobytom na území SR, občan Európskej
únie s obvyklým bydliskom na území SR, ktorý nie
je osobou podľa prvého bodu a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom
alebo tolerovaným pobytom na území SR okrem cudzinca používajúceho diplomatické výsady a imunity na území SR podľa medzinárodného práva.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie
je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť
sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, čo predstavuje 45 dní.

Pohotovosť sa presťahovala, ale ostáva na Severe
Poskytovateľ ambulantnej pohotovosti pre dospelých, deti a dorast LSK PLUS s.r.o., ktorý doposiaľ pôsobil
na Národnej Triede 27, sa od 15. Mája 2020 presťahoval do vynovených priestorov Polikliniky SEVER, na Komenského 37/A, v Košice.
Pohotovosť na Komenského bude fungovať v rovnakom režime, v akom fungovala doposiaľ. Počas aktuálneho
režimu platí v týchto priestoroch zvýšený hygienicko-epidemiologický režim. Pohotovosť je pacientom k dispozícii v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00 hod., cez víkendy a sviatky bude otvorená od 7:00 do 22:00 hod.
Táto ambulantná pohotovosť disponuje profesionálnym medicínskym vybavením, infekčnou čakárňou, v areáli má bezplatné parkovanie a cez park na Komenského ulici je pacientom k dispozícii pohotovostná Lekáreň
SEVER. Otvorená je v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00 hod., cez víkendy a sviatky od 7:00 do 22:00 hod.
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Aj počas korony sme kultúrne žili
Koncerty v parku
Dni 8.máj a 28. jún 2020 sa niesli v duchu klasických
a populárnych skladieb. Prvý koncert sa uskutočnil
na Kisdyho dvore a druhý pri hlavnom vchode polikliniky Sever, kde spríjemnil podvečer Sláčikový
orchester MUSICA IUVENTALIS pod vedením ume-

leckého vedúceho pána Igora Dohoviča. Týmto im
chceme poďakovať za kultúrny zážitok. Ďakujeme aj
poslankyni našej MČ pani Márii Sadovskej, ktorá je
zároveň predsedníčkou Kultúrnej komisie MČ Košice - Sever, za jej súčinnosť pri zorganizovaní týchto
krásnych koncertov.

Košice v noci

15. septembra 2020 sa konal koncert pri Kembridži. Kapela hrala hudbu a texty od Sergeja Cimu.
Ďakujeme za úžasnú atmosféru ako aj za
publikum.
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Podporili sme šport na Severe
V auguste sme podporili veľmi peknú bežeckú akciu „Spoznaj behom Košice – Kalvária“, ktorej sa zúčastnilo
množstvo bežcov a vyskúšali si tak náročnejšiu trasu na Kalváriu. Rovnako bežeckú akciu sme odštartovali
v septembri s názvom Velvet Run, ženský beh, ktorý sa konal v prostredí Alpinky.

Začíname a vyzývame na zakladanie komunitných záhrad
Počas korony vznikla malá komunitná záhrada ako štartovací projekt na Tolstého poslankýň mestskej časti
a motivácia pre Severanov. Pani poslankyne, Mária Sadovská a Mária Tomášová, sa inšpirovali na Kisdyho
dvore, kde bola zrealizovaná prvá komunitná záhrada, ktorú založilo OZ Poď na dvor.

Pri zakladaní komunitnej záhrady pomáhala aj Silvia Szabová
(vľavo) z OZ Sosna.
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Poslankyne Mária Tomášová (vľavo) a Mária Sadovská pri úvodných prácach.
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Čo sa urobilo z mestských peňazí za posledné obdobie
Mestská časť Košice - Sever v spolupráci
s mestom Košice revitalizovala detské ihriská
na uliciach:
y
y
y
y

Cesta pod Hradovou 27-31,
v parku Hroncova,
Obrancov mieru 10-14,
detské ihrisko Ovečka na Čermeľskej ceste

Doplnili sa hracie prvky na Skautskej ulici a začala
sa I. etapa revitalizácie športového ihriska v lokalite
Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54.

V spolupráci s mestom Košice
sa opravili chodníky na uliciach:
Čárskeho,
Obrancov mieru,
Szakkayho,
schody sa opravili na ul. Ťahanovské riadky – Hlinkova
y odvodňovací žľab Na Kalvárii.
y
y
y
y

Mesto Košice zrealizovalo v Mestskej časti
Košice – Sever investičné projekty:
y obnova Bytového domu Sládkovičova 3,
y na základných a materských školách opravy budov

a rekonštrukcie vnútorných inžinierskych sietí, výmena okien, vybavenie učební, kuchýň a nové triedy doplnené nábytkom,
y v rámci opráv komunikácií v našej mestskej časti sa zrealizovali súvislé opravy chodníkov na uliciach Obrancov mieru, Čárskeho, Krupinskej, Odborárska, Nemcova 22-24, Cesta pod Hradovou, Stará
spišská cesta a pravé jazdné pruhy na komunikácii
Hlinkova ulica.
Mesto zabezpečilo rekonštrukciu zastávok MHD na
Hlinkovej ulici, zvýraznilo priechod na Národnej triede a vybudovalo rampu pre bezbariérový vstup do budovy Miestneho úradu MČ Košice – Sever.

Plánujeme
Mestská časť Košice – Sever
plánuje v tomto roku:
y opraviť strechu objektu potravín na Obrancov
y
y
y
y

mieru 1,
ukončiť revitalizáciu športového ihriska v lokalite
Hlinkova 32-36 / Národná trieda 48-54,
rekonštruovať vestibul a vstup do budovy úradu MČ
Košice – Sever,
zriadiť parkovacie miesta na Podhradovej, Hroncovej, Kustrovej a Obrancov mieru,
zrealizovať verejné osvetlenie na uliciach Na stráni
a Krupinská.

Mesto Košice plánuje v tomto roku:
y opravu mostov cez Mlynský náhon a cez rieku

Hornád,

y rekonštrukciu 2 zastávok MHD pri Okresnom úrade.

Veľkokapacitné kontajnery
v mesiacoch október a november 2020
6. 10. – 13. 10. 2020

3. 11. - 10. 11. 2020

1. Zoborská / Vihorlatská
2. Cyklistická / Gerlachovská
3. Višňová
4. Česká / Ul. svornosti
5. Čermeľské údolie
6. Nemcovej
7. Sládkovičova

1. Za amfiteátrom
2. Hroncova
3. Čárskeho
4. Kisdyho
5. Komenského
6. Suchodolinská
7. Cesta pod Hradovou / Ďumbierska
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Investičný zámer
O pripravovanom zámere postaviť nový supermarket siete Fresh v lokalite Kustrova-Národná trieda sme informovali v priebehu minulého roka. Na pôvodný zámer MČ reagovala záporne, hlavne kvôli dopravnému riešeniu. Počas uplynulého obdobia investor návrh postupne dopracoval o vznesené požiadavky a pripomienky.
V súčasnosti sa posudzuje aktuálna verzia dopravného riešenia s prihliadnutím na bezpečnosť chodcov, plynulosť premávky a potreby prevádzky hromadnej dopravy. Dôležitou súčasťou je vytvorenie nového výjazdu
z Tomášikovej ulice na Národnú triedu, ktorým sa zjednosmerňuje časť Tomášikovej ulice v úseku pri základnej škole. Toto riešenie rešpektuje požiadavku ZŠ na zvýšenie bezpečnosti školákov aj obyvateľov pri OC Beta.

Areál tlačiarní čaká na zmenu

Tou zmenou by mala byť úprava územného plánu mesta Košice, ktorá zmení chátrajúce územie bývalej priemyselnej výroby na modernú polyfunkčnú zónu. Administratívnu budovu, sklady a rozpadajúce sa haly na
Festivalovom námestí by tak nahradila polyfunkčná plocha bývania v bytových a polyfunkčných domoch,
obchodné a nájomné kancelárie aj občianska vybavenosť, tak potrebná pre obyvateľov Kalvárie. Príprava
a schvaľovanie zmien a doplnkov územného plánu sa posunulo do ďalšej fázy a dúfame, že čoskoro bude prerokované v Mestskom zastupiteľstve v Košiciach.

Areál Lokomotíva
V mesiaci jún boli na mestskú časť doručené dve žiadosti týkajúce sa budúceho využitia areálu štadióna Lokomotíva. Investor predložil alternatívne riešenie - buď výstavba šiestich apartmánových domov alebo multifunkčného športoviska. Zámer výstavby druhej etapy apartmánových domov nie je nový, v minulosti už bol
prerokovaný i miestnym zastupiteľstvom a výsledok bol negatívny. Teraz bol navrhnutý súčasne s alternatívou športoviska. K týmto žiadostiam bola uskutočnená informačná kampaň pre občanov bývajúcich v okolí
areálu Lokomotívy a svoj názor mohli vyjadriť v termíne od 11. do 22. júna 2020. Ako vidno z vyhodnotenia, ani
jedna z predložených alternatív si nezískala podporu občanov, čo bolo prerokované a aj potvrdené uznesením
miestneho zastupiteľstva. Na budúcu podobu a využitie areálu Lokomotívy si ešte budeme musieť počkať.

Apartmánové domy

Športovisko

3%

25%

ZA
PROTI
97%
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Okružná križovatka
Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová
Križovatka pri Crow aréne je dlhodobo očakávaný dopravný projekt v našej mestskej časti. V čase dopravnej špičky predstavuje skúšku trpezlivosti, šoférskej
šikovnosti a nervov za volantom. Pre chodcov a cyklistov je táto križovatka často nebezpečný adrenalínový zážitok.
Preto je pozitívnym signálom, že pripravovaný zámer
realizácie okružnej križovatky sa posunul do ďalšej fázy. Príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie
o umiestnení stavby, ktoré už nadobudlo právoplatnosť. V súčasnosti sa pripravujú podklady a projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia.
Aj keď v súčasnosti ešte nie je možné stanoviť presný termín realizácie, územné rozhodnutie a pripravované stavebné konanie sú dobrou správou pre všetkých, ktorí sa zlepšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy
v tomto uzle nevedia dočkať.

Bytový dom Podhradová
Na mieste objektu prevádzkovo-administratívnej budovy pri obchodnom centre na Ceste pod Hradovou by mal vyrásť bytový dom. Zbúranie
objektu bolo povolené až po uplynutí nájomného vzťahu s lekárňou, t. j.
po 30. júni 2020. Následne stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby so siedmimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, 35
bytmi a nebytovým priestorom pre prevádzku lekárne. V podzemí sa
nachádza 15 parkovacích miest a ďalších 41 by malo pribudnúť v okolí
objektu.

Vizualizácia: https://www.kosice-estranky.sk

Oprava cesty
Študentská –
– Odborárska

V minulom roku sa na uliciach
Študentská-Odborárska realizovali práce na oprave chodníkov.
V tomto roku sa v prácach bude
pokračovať a rozsah sa rozšíri aj
na cesty. Odstráni sa poškodený
živičný kryt, opravia obrubníky,
upravia vpusty, položí sa nová
vrstva asfaltového betónu a nastrieka sa dopravné značenie.
Práce sú rozdelené do dvoch úsekov Hlinkova-Čárskeho a Čárskeho-Tomášikova.
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Anketový lístok
Rezidentské parkovanie v Mestskej časti Košice – Sever

Vážení občania, denne sa stretávame s nedostatkom parkovacích miest a s neefektívnym využívaním existujúcich parkovacích plôch. Je to spôsobené viacerými faktormi. Umiestnenie objektov úradov, škôl, obchodných a biznis centier, prevládajúca obytná funkcia a výstavba staršieho veku s nedostatočnou infraštruktúrou – to sú nároky, ktoré súčasná organizácia parkovania nedokáže uspokojiť. Ďalším dôležitým faktorom
je skutočnosť, že Sever hraničí s územím centra mesta, kde už regulácia parkovania zavedená je a mnohí
motoristi začali parkovať na uliciach v našej mestskej časti.
Rezidentské parkovanie? Skúsenosti z iných mestských častí ukazujú, že efektívnym využitím existujúcich kapacít sa dá dosiahnuť podstatné zlepšenie.
Zavedenie fungujúceho a spravodlivého parkovacieho systému pre občanov našej mestskej časti by
umožnilo komfortnejšie parkovanie a lepšie životné
prostredie. Vybraté časti územia by boli rozdelené na
zóny, kde budú môcť občania Severu ľahšie parkovať.

Z našich ulíc dostaneme automobily, ktoré tam nepatria a zaberajú miesto. Systém parkovania, príslušné poplatky a zóny budú vopred zverejnené a bude
možné ich pripomienkovať. Obraciame sa preto na
Vás s otázkami, ktoré nám dajú dôležitú spätnú väzbu, ako postupovať v prípade prípravy návrhu parkovacieho systému.

Vek:

Problém s parkovaním:







do 25 rokov
26 – 35 rokov
36 – 50 rokov
51 – 70 rokov
nad 70 rokov

V priebehu dňa:

Vo večerných hodinách:

 Mám
 Nemám

 Mám
 Nemám

Rezidentské parkovanie v Mestskej časti Košice Sever:

Druh pobytu v Mestskej časti Košice – Sever:
 Trvalý pobyt
 Prechodný pobyt
 Podnájom

 Som za rezidentské parkovanie
v MČ Košice – Sever
 Som proti rezidentskému parkovaniu
v MČ Košice – Sever
 Navrhujem iné riešenie:

Ulica, kde bývam:

….........................................................................................................

….........................................................................................................

….........................................................................................................

Počet členov v domácnosti: …................................................
Prevádzkujem a parkujem motorové vozidlo:
 Áno, súkromné
 Áno, služobné
 Nie

Ďalšie pripomienky: …..............................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................

Anketový lístok môžete doručiť mailom na adresu dotaznik@kosicesever.sk alebo osobne - Kancelária
prvého kontaktu, Miestny úrad MČ Košice- Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice 040 01.

Prosíme vás, aby ste anketový lístok doručili do 31. 10. 2020.
Váš názor je pre nás dôležitý! Ďakujeme.
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