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Vec
Interpelácie prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 30.10.2021
- odpoveď
Vážený pán poslanec,
na Vaše interpelácie prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ uvádzam nasledovné:
• Interpelácia v znení: Kedy sa začne s výstavbou parkoviska na Srbskej ulici a či táto
investícia bude navrhnutá na zaradenie do programového rozpočtu mesta na rok 2022? Podľa
zmluvy o prevode vlastníctva ku dotknutému pozemku medzi mestom a KSK výstavbu
parkoviska je potrebné zaradiť investíciu do rozpočtu mesta na r. 2022 a zrealizovať ju v tom
roku.
Na výstavbu parkovacích miest v lokalite Srbská 1 j�,_spracovaná a kladne dotknutými
orgánmi a organizáciami odsúhlasená projektová dokumentácia. Na základe tejto dokumentácie
J,.gb ľ!islv�nému stavebnémÚ · úradu ,.Q!?,��.,, ��ňa �<!�P:t n_�vrh na vydaní� _rQ_?:hQQl1!JJia
-ô umiestnení stavby, a t. č_. pr�h.i�h1i _lJ:l�gmé konm1ie. Zároveň bola podaná Okresnému úradu
Košice, odbôru·-�taróstTI�osti o životné- pro;."tredie, �iJ!QPJ�.ť .. o: ~ ·-povoleniCvýrubu S!�\_'.p__Q�
_dotkn_Q_tých _ drevín. Po vydaní územného rozhodnutia a povolení výrubu drevín referát dopravy
MMK požiada o vydanie stavebného a vodoprávneho povolenia.
plánu rozpočtu mesta Košice na rok
�e�Jizácia stavby je navrhovaná referátom dopravy _do
-..--.
.
2022.
Odpoveď pripravilo Oddelenie dopravy a životného prostredia MMK.
• Interpelácia v znení: V akom štádiu sa v súčasnosti nachádza navrhovaná zmena UPD
v lokalite Jantárová zmenou týkajúcou sa stanovenia novfch-;egulatívov funkčného·
využ1t1a plôch-�.s_kladov a stavebnej výroby� 06-x�n� plo�hy viacpodlažnej zastávky a plochy
mestsk�ho a nadínestského vybavenia (zámer spoločnosti EKOPRA, s.r.o. Košice v zmysle
uzneseniiľMZ MČ Košice-Juh z 18.6.2019, číslo 43)?
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Navrhovaná zmena územného plánu mesta je súčasťou pripravovaných ,zmien a doplnkov.
ýPN HSA Košice za rok 2021, (ďaJelJ�."!-.?.�J?) .. V, súčasnosti sme v etape verejného obstarávania
spracovateľa a obstarávateľa UPD. Predpokladaný postup je spracovanie návrhu ZaD do konca
roka 2021, začatie prerokovania v l. štvrťroku 2022, predloženie ZaD na schválenie do MZ
v 2. polroku. Nakoľko sa procesu zabezpečenia ZaD · zúčastňuje veľa subjektov, od ktorých
·súčÍnnosti často záleží aj dÍžka jednotlivých fáz zabezpečenia územného plánu, je potrebné
uvedené časové rámce brať s rezervou a s vedomím, že sa môžu behom celého procesu ešte
upresňovať.
Odpoveď pripravilo Oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice.
• Interpelácia v znení: Dlhodobo chýbajúce verejné osvetlenie na Ostrovského ulici smerom
od Lomonosovej k novému výjazdu na Alejovú - navrhnúť zaradiť do programového rozpočtu
mesta na rok 2022.
Na rok 2022 bolo zaradené do programového rozpočtu vypracovanie projektovej
,_dokumentácie a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia na Ostrovského ulici smerom
naAlejovú..
Odpoveď pripravil Referát parkovania, údržby ciest a VO MMK.
Vážený pán poslanec, k otázke funkčnosti VO pri priechode pre chodcov na Južnej triede
od trhoviska na ul. Oštepovú (pri „prvej hviezdici") a na priechode pre chodcov na Gemerskej ul.
od zastávky MHD - Železníky OC Fresh plus uvádzam, že v priebehu 41. týždňa 2021 boli
_n� stožiaroch verejného osvetlenia na uvedených miestach osadené nové výbojky.
S úctou
ng. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice

