
 

 

U Z N E S E N I A 

 
z 1. zasadnutia Komisie rozvoja 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

konaného dňa 20.02.2019 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 1/2019 k bodu 3. Návrh programového rozpočtu na rok 2019 - Program 3,4,5,7  

 

             Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) berie na vedomie návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2019  

Program 1: Služby občanom 

Program 3: Komunikácie 

Program 4: Kultúra a šport 

Program 5: Prostredie pre život 

Program 7: Podporná činnosť 

b) odporúča návrh PR MČ Košice-Sever na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever prerokovať a schváliť. 

 

 

Uznesenie č. 2/2019 k bodu 4. Informácia o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever 

 

             Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) berie na vedomie  Informácie o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever 

- žiadosť o zmenu uznesenia vo veci výstavby parkoviska na Vysokoškolskej ulici 

- žiadosť o stanovisko k Supermarketu Fresh Kustrova ul. územné konanie 

- žiadosť o stanovisko k BD Hŕbová, územné konanie 

- žiadosť spol. Šprint s.r.o. o stanovisko k odkúpeniu pozemku v k.ú. Severné mesto   

- žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Severné mesto – Poliklinika Sever 

 

b)         -     nesúhlasí so záberom verejnej zelene na vybudovanie 16 parkovacích miest na           

                   Vysokoškolskej ulici, nakoľko nie sú vyriešené vzťahy medzi VVS a.s. a majiteľmi   

                   bytov  

 

c)         -      nesúhlasí s predloženou  PD pre územné konanie - Supermarket Fresh na Kustrovej   

ulici z dôvodu  komplikovanej dopravnej situácie v dotknutej lokalite vymedzenej   

ulicami Tomášikova, Kustrova, Národná trieda 

 

 d)         -      odporúča prerokovať a vydať kladné stanovisko k PD Bytového domu Hŕbová pre   

                     územné konanie za podmienky, že bude zachovaný navrhovaný rozsah a účel stavby 

 

e)         -       neodporúča odpredaj pozemku s parcelným  číslom 7399/29 o výmere 406m2 v k. ú.   

                    Severné   mesto na Ďumbierskej ulici  

 

f)         -      odporúča vydať kladné stanovisko k zámene pozemkov medzi mestom Košice     

                   a KSK pre účely vybudovania parkovacích miest za budovou Polikliniky Sever     

             



 

 

 

Uznesenie  č.3/2019 k bodu 5. Informácia o členoch Komisie rozvoja z radov neposlancov   

 

               Komisia rozvoja odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sever schváliť      

               za členov komisie z radov neposlancov: 

                

1. Ing. Ivan Král,  bytom Obrancov mieru 3 

2. JUDr. Katarína Frimerová, bytom Zoborská 3 

3. Ing. Mária Dobranská, bytom  Němcovej 10 

4. Ing. František Vranay, PhD. bytom Kavečianska cesta21 

5. Ing. Beáta Korfantova, bytom Havlíčkova  

6. Ing. Marek Bene, bytom Kostolianska 27/A 

7. Ing. František Zárik, bytom Letecká 5 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2019 - Voľba podpredsedu Komisie rozvoja 

 

                Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  volí za  

                Podpredsedu Ing. Jozefa Filipka. 

 

 

 

 

V Košiciach 22.02.2019 

 

 

                                                                                                                     „podpísané“ 

                                                                                                              Ing. Mária Tomášová 

                                                                                                                  predseda komisie       

 

 

 

          „podpísané“ 

Zapísala: Bc. Jana Matiová 

            tajomník 

 

 

 

                

 

 

 

            

 

 

 

 

 
 


