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U Z N E S E N I A 
 

zo 7. zasadnutia Komisie rozvoja  

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

konaného dňa 19.05.2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Uznesenie č. 18/2020 k  bodu 3. Žiadosť o zmenu dopravného značenia ul. Cyprusová – 

stanovisko MČ Košice – Sever   

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie Žiadosť o zmenu dopravného značenia ul. Cyprusová. Stanovisko MČ 

Košice – Sever podmieňuje, vyjadrením sa občanov žijúcich  v dotknutej ulice.           
 

Uznesenie č. 19/2020 k  bodu 4. Návrh záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sever za 

rok 2019  

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

a) berie na vedomie Návrh záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sever za rok 

2019 

b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť Návrh záverečného účtu 

Mestskej časti Košice  - Sever za rok 2019 

 

Uznesenie č. 20/2020 k  bodu 5. Návrhy na účelovú dotáciu z mesta Košice podľa 

Uznesenia č. 338 zo dňa 20.-21. 02.2020 v sume 90 000 Eur 

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

a) berie na vedomie návrhy na účelovú dotáciu z mesta Košice podľa Uznesenia č. 

338 zo dňa 20.-21.02.2020 v sume 90 000 Eur.                            

b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a  schváliť návrhy:   

 

1. Objekt Obrancov mieru 1 – oprava strechy - havarijný stav reálna hrozba 

ohrozenia majetku, zdravia a života. 

       Predmetom riešenia je výmena strešnej krytiny vrátane všetkých doplnkových      

       konštrukcií, posúdenie a návrh úprav existujúcej nosnej konštrukcie strešného    

       plášťa. 

       Predpokladaná hodnota zákazky je : 40 000,- €. 

 

2. Dofinancovanie revitalizácie Športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda    

                  48-54. 

       Návrh predstavuje dofinancovanie začatej revitalizácie v roku 2019 na ktorej    

       dokončenie je potrebné financovanie vo výške 12.500,-€. 

 

3. Vzhľadom na skúsenosti s opatreniami pri obmedzení šírenia prenosných ochorení 

(napr. ochorenie COVID-19) sú navrhované úpravy vestibulu a vstupu do budovy 
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úradu MČ Košice-Sever. Zriadenie a vybavenie novej miestnosti - úradovne KPK 

k dispozícii aj pre ostatné oddelenia na vybavovanie občanov vrátane úpravy 

prekrytia vchodu do budovy po odstránení dreveného obkladu – sieťka, omietka, 

maľba.)  

             Predpokladaná hodnota zákazky je: 40 000,- Eur. 

 

4. Výstavba parkovacích miest v lokalitách :  

        a) Podhradová  

        b) Hroncova - OM Servis  

                   c) Kustrova – pri objekte pre šport  

  d) Obrancov mieru – pred prevádzkou Milk-agro  

        Predpokladaná hodnota zákazky je: 30 000,- Eur 

 

5. Realizácia verejného osvetlenia ulice Na stráni, Krupinská 

       Návrh predstavuje osadenie 20 ks nových LED svetelných bodov na ulici     

       v predpokladanom náklade 21.000,-€.  

 

 Navrhované zámery v súhrne predstavujú čiastku 143 500,- Eur a sú uvádzané s DPH. 

 

 

 

 

 

 V Košiciach, dňa: 20.05.2020  

 

           

             
                                     

                   „podpísané“                „podpísané“ 

     Zapísala: Bc. Matiová Jana                                                          Ing. Tomášová Mária                          

                      tajomník                                                                          predseda komisie 


