PREDSEDA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Košice 15. júla 2021
Č.: 5716/2021 /OddOPaZV-25823

Vážený pán poslanec,
k Vami predneseným interpeláciám na 25. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konanom dňa 28. 06. 202 1 Vám k Vašej prvej interpelácii uvádzam,
že Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja monitoruje interné smernice škôl
a školských zariadení v oblasti mobingu a bossingu. Vzhľadom na to, že školy a školské
zariadenia sú samostatné právne subjekty, nie je zo strany Úradu Košického samosprávneho
kraja možné vstupovať do ich pracovnoprávnych vzťahov inak, ako edukatívnou a poradnou
činnosťou. K prebiehajúcim súdnym sporom školy umeleckého priemyslu a pána Pappa
sa Úrad Košického samosprávneho kraja nevyjadruje a v plnom rozsahu bude rešpektovať
súdne rozhodnutie vo veci.
V prípade interpelácie týkajúcej sa zámeru vybudovať skatepark pri Hotelovej akadémii ,
Južná trieda 1O, 040 O1 Košice Vás informujem, že cieľom Ko ncepcie podpory pohybových
aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 - 2025 (2030) je realizovať priority,
c iele a opatrenia, ktorými bude zabezpečená pestrá ponuka možností pohybových aktivít.
Dociel i sa jednak rozvoj pohybovej aktivity vo všetkých vekových kategóriách ajednak
rozvoj zdravého životného štýlu. Vo všeobecnosti je možné považovať skatepark za prvok,
ktorý umožňuje aktívne trávenie voľného času. Voľno - časové pohybové aktivity, najmä tie,
ktoré ľudia vykonávajú v kolektíve, prispievajú k zlepšeniu sociálnej inklúzie, medziľud ských
vzťahov a sociálnej ko munikácie.
Výber lokality pre výstavbu skateparku pri Hotelovej akadémii v Košiciach je výsledkom
pasportizácie vonkaj ších športových plôch v areáloch škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Pozemok sa nenachádza
v tesnej blízkosti bytovej zástavby. Materiálno - technické vlastnosti plánovaných stavebných
materiálov budú spÍňať dostatočné štandardy, ktoré zabezpečia vysokú mieru odhlučnenia.
Útvar hlavného architekta mesta Košice z hľadiska územnoplánovacieho a archi tektonického
hľadi ska poskytol stanovisko v znení: ,, Mesto Košice vyjadruje súhlasné a podporné
stanovisko k zámeru ... Z hľadiska funkčného využitia zámeru umies/nenia ihriska skateparku
j e v súlade s ÚPN- HSA, z tohto dôvodu zámer akceplujeme '·. Akceptácia j e podmienená
dopracovaním o:
zabezpečeni e monitorovacím zariadením,
vonkajšie chodníky pre prístup peších,
vhodnú vzrastlú zeleň pre vytvorenie tienenia prevažne v letných mesiacoch.

Nám. Maratónu mieru 1,042 66 Košice, tel.: 055/ 72 68 113, fax: 055/ 72 68119, http://www.vucke.sk
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0018 6505 BIC: SPSRSKBA

Vybudovanie skateparku, ktorého financovanie je rozpočtované na základe schváleného
rozpočtu Košického samosprávneho kraja, vychádza zo Strategickej priority 3, týkajúcej
sa projektových a investičných zámerov, konkrétne z Cieľa 3.1 „Realizácia výstavby,
modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry" a Opatrenia 3.1. 16 „Vybudovať
nenarocne športové ihriská" s merateľným ukazovateľom vybudovania minimálne
5 nenáročných športových ihrísk počas platnosti predmetnej koncepcie. Nie je vylúčené,
že Košický samosprávny kraj prehodnotí vybudovanie skateparku v inej mestskej časti
v rámci mesta Košice.
S pozdravom

Ing. Rastislav Trnka

Vážený pán
JUDr. Jaroslav Hlinka
MÚ MČ Košice - Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
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