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predložený materiál - Hodnotenie plnenia PHSR MČ Košice – Západ k 31.12.2012

Dôvodová správa

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Mestskej časti Košice – Západ na roky
2007 - 2013 je strednodobý strategický dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a
prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v
programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie obce. Bol spracovaný na základe zákona NR SR č. 351/2004 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, v zmysle „Metodickej príručky na vypracovanie Programu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce“ vydanej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
z roku 2004. Bol schválený na IV. rokovaní MZ MČ Košice – Západ konaného dňa 26.06.2007,
uznesením MZ č. 51 – 26/06 – 2007.
Podkladom pre napĺňanie cieľov PHSR je rozvojová stratégia. Rozvojová stratégia
pozostáva z jedného globálneho cieľa, piatich špecifických cieľov, a 14 priorít, ktoré sú
zosúladené z nadradenými programovými dokumentmi SR, KSK a Mesta Košice. Opatrenia
predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority. Aktivity predstavujú typy činností
–projektov, ktoré sa MČ snažila v rámci vymedzených opatrení realizovať.
V súlade s princípmi realizácie PHSR odborní garanti (vedúci oddelení zodpovedných za
jednotlivé aktivity ) vyhodnocovali plnenie konkrétnych priorít k danému roku a rozvojovej
stratégie. V rokoch 2007 a 2008 došlo k vyhodnoteniu priorít určených na konkrétny rok
(Správa o plnení priorít PHSR MČ Košice – Západ za rok 2007 k 31.12.2007 a Informácia
o plnení priorít PHSR MČ Košice – Západ za rok 2008 k 31.12.2008). Vyhodnotenie plnenia
Rozvojovej stratégie k 31.12.2010 za roky 2007-2010 s určenými cieľmi, prioritami,
opatreniami a aktivitami bolo schválené na III. rokovaní MZ MČ Košice – Západ konaného
dňa 29.03.2011, uznesením MZ č. 26 – 29/03 – 2011.
V súlade so závermi predkladáme opäť vyhodnotenie plnenia Rozvojovej stratégie
PHSR za roky 2007-2012 k 31.12.2012. Z hodnotenia vyplýva, že väčšinu aktivít môžeme
hodnotiť ako splnené, alebo čiastočne splnené v spolupráci s mestom Košice, alebo ďalšími
relevantnými organizáciami. V rámci všetkých aktivít PHSR evidujeme iba jedno opatrenie,
v ktorom nedošlo k plneniu, pretože je mimo rámca aktivít mestskej časti, a to v oblasti
cestovného ruchu: Opatrenie 3.3.2 – ubytovanie, stravovanie a atrakcie.
V súvislosti s novým programovacím obdobím na roky 2014-2020 začala mestská časť
v súlade s programovým rozpočtom, zákonom NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja a aktuálnej Metodickej príručky na vypracovanie Programu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce, spracovávať nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roky 2014-2020, ktorý bude nadväzovať na ten doterajší a bude v ňom zohľadnené aj
predkladané plnenie a vyhodnotenie aktivít z predchádzajúceho obdobia.

Časť 3.3. Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2013 Mestskej časti Košice – Západ

Hodnotenie plnenia PHSR MČ Košice – Západ k 31.12.2012

PLNENIE

Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ

Opatrenie
1.1.1

Priorita 1.1
Strategická rozvojová dokumentácia
Územno-plánovacia dokumentácia
- spolupráca na aktualizácii ÚPD aglomerácie Košice

- MČ spolupracuje s Mestom Košice na spracovaní
aktualizácie ÚPN a regulačného plánu : za uplynulé
obdobie boli realizované zmeny v lokalitách:
Popradská (oproti OC Lidl), Spoločenský pavilón
a susedné bytové domy, Lokalita Čičky majer, lokalita
zeleň Toryská ulica.

aktivity

aktivity

Nevyžaduje
sa

-Vypracovaný Regulačný plán pre obvodové centrum
Terasa, v roku 2012 sa uskutočnili rokovania s MMK
o možnostiach spoločného postupu pri získaní
investora.

- riešenie Obvodového územia Terasa – (asanačné pásmo)
Opatrenie
1.1.2

ZDROJE
FINANCOVANIA:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- vypracovanie PHSR MČ Košice – Západ

- Zrealizované

- pravidelná aktualizácia a dopĺňanie PHSR

- Vypracovanie analýzy a doplnku Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre podporu
rodiny rodiny v Mestskej časti Košice – Západ na roky

- priebežné a hodnotiace správy o plnení PHSR
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V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

2013-2020.
- Hodnotiaca správa PHSR v roku k 31.12. 2007,k 31.
12. 2008 a 31.12.2010

Opatrenie
1.1.3

Projektová dokumentácia
- predprojektové štúdie

-Zrealizované
-Zrealizované

- pravidelná aktualizácia rozpočtov už vypracovaných TPD
- vypracovanie technickej projektovej dokumentácie
- TPD rekonštrukcie objektu na ul. Laborecká (ZOS)

-Laborecká: zrealizovaná
-Trieda SNP: zrealizovaná
-Rožňavská: zrealizovaná
-Michalovská: zrealizovaná
-Trebišovská: zrealizovaná

- TPD parkoviská L VII – Trieda SNP 90 – 96 – 47 PM
- Rožňavská 112 PM
- Michalovská – 88 PM
- Trebišovská – 18 PM

-Ekumenické centrum: zrealizované

- Ekumenické centrum – 31 PM
aktivity

- TPD Parkoviská L II – Považská a Inžinierska ul.

- Parkoviská L II: zrealizované
- Chodníky: zrealizované
- Partery: zrealizované
-Trhovisko: zrealizované
-Kúpalisko: zrealizované

- TPD Chodníky – ul. Humenská, Rožňavská a Laborecká a iné
- TPD Partery MČ – OC Luník I, Luník II, Luník VIII, Hellova
- TPD Trhovisko MČ
- TPD Kúpalisko mestského charakteru (aquapark)

-TPD pre Detské Ihriská spracovala Správa mestskej
zelene: Katkin park, DI OC Erika, DI Muškátova 2x, DI
Nešporova, DI Tri hôrky, DI Humenská, DI Kysucká
splnené a zrealizované + PD pre 3 viacúčelové ihriská
v areáloch ZŠ Považská, Kežmarská a Slobodyzrealizované

- TPD Detské ihriská, multifunkčné detské areály
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V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

TPD Športové ihriská, skateboardová dráha

-TPD skateboardová dráha: akcia zrealizovaná

- štúdie uskutočniteľnosti, EIA

- Štúdie uskutočniteľnosti, EIA: pre parkovisko
Pošta 11, Humenská ulica – zrealizované

- analýzy (finančná, ekonomická, rizík) a plány
- žiadosti o dotácie
- potvrdenia, povolenia a rozhodnutia
- ÚR a stavebné povolenie - parkoviská Pošta 11
- Prehodnotiť výber najvhodnejšej lokality pre zberný dvor v rámci MČ
(navrhovaná Popradská ul.)

Opatrenie
1.2.1

-Zrealizované
- ÚR a stavebné povolenie - parkoviská Pošta 11 –
zrealizované
- Zberný dvor KOSITu – prevádzka na Popradskej ulici
Iné:
-TPD Parkoviská – Považská 16 PM po úprave
, Inžinierska ul. po prehodnotení (veľký záber zelene)
sa nerealizuje, Humenská – 32 PM, Poľovnícka – 31
PM, Šafárikova, Rožňavská – 26 PM, Slobody – 9 PM,
Sokolovská – 19 PM, Tr. SNP pri čerpacej stanici – 14
PM, Šafárikova miesto DI - 16 PM
-TPD verejné osvetlenie GROT IV – zrealizované
-TPD dopravného značenia – zrealizované
-TPD zmena stavby pred dokončením GROT I –
zrealizované
-TPD cyklotrasa na Terase - zrealizované

Priorita 1.2
Partnerstvá a spolupráca
Cezhraničná spolupráca
- spolupráca s partnerskými MČ (Budapešť, Praha, Ostrava a iné) respektíve mestami
(komunikácia, výmena informácií, spoločné projekty)

aktivity

- aktualizácia prehlásení o partnerstve a spolupráci pre nové obdobie 2007- 2013
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-Vzájomná dohoda o spolupráci s mestskou časťou
Budapest Józsefváros z 23.03.2002,
-Dohoda o spolupráci s mestskou časťou Budapest
Józsefváros z 01.07.2006, Rámcová dohoda
o spolupráci s mestom Ostrava z 12.12.2008.

Nevyžaduje
sa

- Pracovná výmena skúsenosti s obvodom Ostrava - Jih
na úrovni starostov, zástupcov starostov,
prednostu, v oblasti školstva, parkovania, stretnutia

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

(r.2011- 12) v Košiciach 2x, v Ostrave 1 x
Pozn.: bez potreby aktualizácie prehlásení .

- príprava na Program cezhraničnej spolupráce SR - Maďarsko (príprava spoločných
cezhraničných projektov)

-Detský tábor v roku 2006 (konané v Maďarsku) 2007
konané na Slovensku, 2008 stretnutie zástupcov
družobných miest na úrovni detí, zástupcovia
komunálnej sféry a zástupcov neziskových organizácií
a dôchodcov (konané v Maďarsku).
-Program cezhraničnej spolupráce HU-SK ClimmCross
v r. 2011, -projekt schválený, implementácia projektu
2012-2013.

- pokračovať v podpore a organizovaní medzinárodnej mobility detí a mládeže MČ

Opatrenie
1.2.2

-Spracovaný projekt „Dni európskeho partnerstva
Ostrava – Košice – Budapešť. Projekt bol vyhodnotený
ako úspešný , zo strany mestskej časti nebolo
zabezpečené spolufinancovanie.

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ, Štátny
rozpočetMPSR,
Fondy EÚERDF
Nevyžaduje
sa

Verejno-súkromné partnerstvá
-

partnerská spolupráca MČ Košice – Západ a mimovládnych organizácií pôsobiacich
na území MČ

aktivity
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-Bola implementovaná v roku 2012 dotačná schéma,
zapojené organizácie: OZ Detská misia, OZ Kairos, OZ
Art Ast, OZ Frigo, OZ FS Čarnica, OZ Panter, OZ
Kalvárčan, Košice 2013, n.o., OZ Tanečníci z dymiacich
hôr, OZ Kairos, Domka - Združenie saleziánskej
mládeže, OZ Tvorivá dieľňa, OZ Jeseň života, OZ Zober
loptu, nie drogy, OZ Rodičovské združenie pri
Materskej škole Šafárikova, OZ Deťom z Humenskej,
Slovenský zväz telesne postihnutých, Hikari Dojo, OZ
Jahôdka, FS Rozmarín, MC Delfínik, Košická šachová

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
/fondy EÚ

škola, Košice- Európske hlavné mesto kultúry 2013,
n.o., Knižnica pre mládež mesta Košice, Súkromná
stredná odborná škola Bukovecká 17, Street Art
Communication,n.o., Súkromná stredná umelecká
škola filmová, Farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla,
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda a
spoločníkov, Rímskokatolícka cirkev, Apoštolská
cirkev, zbor Košice, Kresťanské centrum

-

-

partnerská spolupráca so spoločenstvami vlastníkov bytov (monitoring, kontrola –
psy, nelegálne skládky, iné)

spolupráca s MP a PZ SR (bezpečnosť a poriadok, monitoring a postihy)

- Partnerská spolupráca – problematika je riešená zo
strany mestskej časti samostatne, v rámci agendy
Štátneho fondu rozvoja bývania, v rámci pravidelných
obhliadok a monitoringu mestskej časti aj za účasti
Správy mestskej zelene, KOSITu, Mestskej polície,
v rámci projektu uzamykania kontajnerovísk.
-Projekt kultúrou za bezpečnosť a proti kriminalite
realizovaný v r. 2012, v rámci dotačnej schémy MVSR.
-Dotácia Mestskej polícii na nákup okuliarov do tmy
v r. 2012.
-sú prizývaní na miestne zastupiteľstvo, informovaní
o činnosti mestskej časti, prebieha spolupráca v rámci
priestupkovej činnosti.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Obvodný
Úrad
Košice/MČ
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

partnerská spolupráca MČ Košice - Západ a súkromných organizácií, podnikateľov,
firiem a veľkých koncernov

- Spolupráca so súkr. organizáciami – prebieha
konzultáciami aj podporou podujatí v rámci projekt u
50-tka Terasy v roku 2012.

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/
Fondy Eú

spolupráca so zmluvným partnerom mesta Košice pre zber a zneškodňovanie
odpadov (zberný dvor)

- Spolupráca trvale prebieha na projekte humanizácia
kontajnerovísk, odstraňovanie nelegálnych skládok,
uzamykanie kontajnerov.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

-
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Opatrenie
1.2.3

Účelové partnerstvá miest, obcí a regiónov

- partnerstvo a spolupráca s mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom
aktivity

- Operatívna spolupráca a súčinnosť prebieha aj bez
inštitualizácie partnerstva.

Nevyžaduje
sa

- Prebieha v rámci členstva v RZMK (od r.2012)

- spolupráca v rámci Združenia MČ v meste Košice
- spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska – ZMOS

Opatrenie
1.3.1

Priorita 1.3
Majetko-právne vysporiadanie
Pozemkové úpravy a nehnuteľnosti
- dlhodobé nájomné zmluvy na majetok mesta Košice, ktorý je v správe MČ

- Nájomné zmluvy k majetku, ktorý má mestská časť
v správe resp. vo vlastníctve sú uzatvárané v súlade
s príslušnými pravidlami.
(OM 1 nájomná zmluva Laborecká)

Nevyžaduje
sa

-Mestská časť Košice – Západ nie je vlastníkom územia
- podporovať vysporiadanie pozemkov v lokalite Borovicový lesík (dlhodobé nájomné
zmluvy, správcovstvo, starostlivosť)
aktivity

- Spolupráca a koordinácia krokov s mestom Košice pri odpredaji pozemkov a iných
nehnuteľností v asanačnom pásme
- Prijať uznesenie o odpredaji pozemkov v asanačnom pásme
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z čoho vyplýva, že je momentálne bez kompetencií .
V prípade výzvy vlastníka časti územia - mesta Košice
bola v hodnotenom období poskytnutá súčinnosť.
Prebieha pravidelné čistenie Borovicového lesíka
pracovníkmi MOS v spolupráci s Magistrátom mesta
Košice.

Nevyžaduje
sa

- Verejná obchodná súťaž na odpredaj pozemkov
v asanačnom pásme bola realizovaná majoritným
vlastníkom pozemkov – mestom Košice.
- K uzatvorenie kúpnej zmluvy nedošlo. V priebehu 2.
polroka 2012 boli realizované aktivity v súvislosti

Nevyžaduje
sa

s prípravou podkladov pre ďalšie rozhodovanie v tejto
oblasti. Dokumenty boli predložené na mesto Košice.
- kontrola listov vlastníctva pozemkov a nehnuteľností patriacich MČ
- zosúladenie LV a katastrálnych máp

- Prehodnotiť výber vhodnej lokality pre zriadenie skateboardovej dráhy v MČ
a usporiadanie vlastníckych vzťahov

- Prehodnotiť výber (s ÚHA MK) výber najvhodnejšej lokality pre výstavbu kúpaliska
mestského charakteru v MČ a usporiadanie vlastníckych vzťahov

- Prehodnotiť výber vhodných lokalít pre umiestnenie multifunkčných detských
areálov a usporiadanie vlastníckych vzťahov

Opatrenie
1.3.2
aktivity

- Majetok vo vlastníctve mestskej časti a príslušná
dokumentácia k nemu je pravidelne kontrolovaná
v rámci inventarizácie. Nezrovnalosti neboli zistené.

-Lokalita vybratá Brigádnicka ul, zrealizované Mestom
Košice v priestoroch výmenníka a okolia.
-Zrealizovaný výber lokality nad Popradskou ul. , južne
od CVČ so súhlasom referátu útvaru hlavného
architekta , vzhľadom na komplikované vlastnícke
pomery a finančnú náročnosť výstavba
nezrealizovaná.

Nevyžaduje
sa

Nevyžaduje
sa

Nevyžaduje
sa

- Multifunkčné detské areály: výber uskutočnený vybrané areály Katkin park ,park pred OC Erika a park
Humenská + PD spracované : zrealizované

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Na majetku mestskej časti neboli a nie sú viazané
žiadne vecné a právne bremená.

Nevyžaduje
sa

Záväzky a podlžnosti
- oddlženie majetku MČ
- ťarchy a bremená na LV – ich zrušenie

Cieľ 2 Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia

Priorita 2.1
Sociálne služby a zariadenia
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Opatrenie
2.1.1

Rozvoj a skvalitňovanie sociálnych služieb
- Pravidelný monitoring záujmu a potrieb obyvateľov MČ v sociálnej oblasti (min. 1 x
ročne dotazníkový prieskum u vybraných cieľových skupín)

- Dotazníkový prieskum sa nerealizuje, prebieha
monitoring vo forme osobných sociálnych šetrení
a konzultácií , pri poskytovaní soc. poradenstve
a v rámci výkonu sociálno právnej ochrany detí
a kurately.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Evidencia externých poskytovateľov soc. služieb v MČ

- V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách je na príslušnom VÚC vedený register
poskytovateľov soc. služieb, ktorý je verejne prístupný
, L ink:
https://rpss.vucke.sk/Pages/RegisterZoznam.aspx

Nevyžaduje
sa

- Príprava a vypracovanie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb

- Splnená, spracovaná na r. 2007 – 2010, schválená MZ
Košice – Západ na VI. rokovaní MZ MČ Košice – Západ
konaného dňa 30.10.2007, Uznesenie MZ č. 89 –
30/10 – 2007

aktivity
- Výber priestorov a zriadenie miestneho charitatívneho skladu (deky, stany, šatstvo)

Nevyžaduje
sa

- Nenašli sa vhodné priestory, čiastočne riešená cez
charitatívne organizácie.

Nevyžaduje
sa

- Rozvoj opatrovateľskej služby (rozšírenie a skvalitňovanie) – opatera a pomoc
v domácnostiach (nákupy, lieky, meranie tlaku, domáce práce u odkázaných
občanov)

-Prebieha pravidelne na základe uzatvorených zmlúv
o poskytovaní OS v zmysle zák. č. 4448/2008 o soci,
službách, úkony sú poskytované a uhrádzané
v zmysle VZN mesta Košice č. 130.

Mesto
Košice, V
rámci
schváleného
rozpočtu
MČ, príjmy
od opatrovaných

- Prehodnotiť zriadenie tzv. „Sociálneho taxíka“ pre starších, telesne postihnutých
a soc. odkázaných obyvateľov MČ

-Zriadenie je finančne a personálne pre mestskú časť
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náročné, terajšie vozidlo mestskej časti rozváža
prijímateľom terénnej a pobytovej sociálnej služby
stravu, prepravná služba je v meste Košice
zabezpečovaná Strediskom sociálnych služieb
a neverejným poskytovateľom soc. služby Homo
Homini.
- Podporovať bezbariérové riešenia v investičných zámeroch realizovaných na území
MČ
- Zvýšenie kapacity vývarovne jedál a rozvozu stravy k osamelým a nevládnym
obyvateľom

- Podpora integrácie postihnutých detí do kolektívov zdravých detí – rozvoj
integrovaných tried na školách v MČ

- Osveta a propagácia rovnosti príležitostí a odstraňovania bariér

- Osveta zameraná na rozvoj dobrovoľníckej práce v soc. oblasti
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- Stali sa „povinnou“ súčasťou spracovania projektovej
dokumentácie.
- Stravovanie dôchodcov je zabezpečené
dodávateľskou formou, rozvoz stravy pre imobilných
je zabezpečovaný vlastnými kapacitami mestskej časti.

Nevyžaduje
sa

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
/Mesto
Košice/,
príjmy od
prijímateľov
soc. služby.

- patrí do kompetencie príslušného Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny, mestská časť poskytuje
súčinnosť.

Nevyžaduje
sa

- Osveta a propagácia príležitostí – v súčinnosti
s UPSVaR a orgánmi verejnej správy.

Nevyžaduje
sa

- V súčinnosti s príslušnými mimovládnymi
organizáciami - v súčasnosti prebieha diskusia
o možnostiach spolupráce, rozvoj dobrovoľníctva je
jedným zo špecifických cieľov Doplnku k Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre podporu
rodiny v Mestskej časti Košice – Západ na roky 20132020 –Rozvoj dobrovoľníctva na území mestskej časti.

Nevyžaduje
sa

Opatrenie
2.1.2

Rozvoj, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb
- Vybudovanie multifunkčného strediska (ZOS celomestského charakteru) na
Laboreckej ulici (rozšírenie kapacity, skvalitnenie služieb, rozvoj špecializovaných
služieb, priestory pre kluby dôchodcov)

aktivity

Opatrenie
2.2.1
aktivity

- Proj. dokum. je spracovaná, stavebné povolenie
vydané, v r. 2010, podanie žiadosti je v kompetencii
Magistrátu mesta Košice - zamietnutá, v prípade
zverejnenia novej výzvy bude mesto deklaruje záujem
opäť uchádzať o dotáciu.

Nevyžaduje
sa

- Zriadenie materského centra (vzdelávanie, starostlivosť o deti, pomoc pri uplatnení
sa na trhu práce)

- Otvorené 30.05.2008, je súčasťou Denného centra

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Prehodnotenie výstavby (zriadenia) penziónu pre dôchodcov na území MČ s dennou
a celoročnou prevádzkou (umiestnenie, prevádzkovateľ, kapacita, technická
príprava).

-Mestská časť nevlastní vhodnú nehnuteľnosť,
a nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami

Nevyžaduje
sa

- Prehodnotenie zriadenia útulku pre bezdomovcov (predovšetkým v zimných
mesiacoch)

- Mestská časť nevlastní vhodnú nehnuteľnosť,
a nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami
, problém bezdomovcov v mestskej časti je riešený na
úrovni Mesta, na Fialkovej ul. je Arcidiecéznou
charitou zriadený útulok.

- Prehodnotenie zriadenia krízového centra/strediska pre týraných obyvateľov MČ
(umiestnenie, prevádzkovateľ, kapacita, technická príprava).

-Mestská časť nevlastní vhodnú nehnuteľnosť,
a nedisponuje dostatočnými finančnými
prostriedkami, zariadenie s celomestskou
pôsobnosťou je zriadené Arcidiecéznou charitou
v Košickej Novej Vsi.

Nevyžaduje
sa

Nevyžaduje
sa

Priorita 2.2
Trh práce
Podpora stabilizácie a rozvoja trhu práce a zamestnanosti
- Využívanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce (ATPT)

-- Mestská časť v r. 2007-2012 pravidelne využíva
nástroje APTP v súčinnosti s ÚPSVaR:
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V rámci
schváleného

- AČ formou MOS podľa § 52 zák.o službách
zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.
- MOS podľa § 3 zák. o obecnom zriadení č. 369/1990
Z.z. , v priemere ročne evidovaných 35 uchádzačov.
–Projekty pokračujú, v priebehu roka 2010 pracovalo
v rámci projektov na mestskej časti cca 40 osôb
vykonávajúcich malé obecné služby.
- V roku 2010 bol spracovaný aj projekt na podporu
reg. a miestnej zamestnanosti , v rámci kt. sa
uplatnilo 5 občanov.

- Pokračovať vo využívaní aktivačných prác (malé obecné služby)

rozpočtu
MČ/
ESF /
Štátny
rozpočet

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Uplatňovanie princípov rodovej rovnosti

- Podpora celoživotného vzdelávania obyvateľov MČ

- Podpora a pomoc pre zosúladenie pracovného a rodinného života obyvateľov MČ

- Pravidelný monitoring a informovanie obyvateľov o trhu práce a voľných miestach
(WEB stránka MČ, miestne noviny, komunitné a materské centrá)
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-Realizuje sa , zabezpečované formou prednášok,
seminárov z oblasti zdravia, prevencie, práva,
bezpečného správania, počítačových kurzov
organizovaných v dennom centre, resp. v Átrium
klube.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

-Priebežne realizované, aktivita je bližšie upravená
a rozvinutá v Doplnku k Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja pre podporu rodiny v Mestskej
časti Košice – Západ na roky 2013-2020

Nevyžaduje
sa

- V roku 2012 bol v súčinnosti s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny realizovaný workshopInformačný deň pre zamestnávateľov na kt. boli
poskytnuté informácie o legislatívnych zmenách v
oblasti zamestnanosti, zdravotného poistenia a
odvodov a o legislatívnych zmenách týkajúcich sa

Nevyžaduje
sa

bezpečnosti práce. Možnosť získania týchto informácií
využili zamestnávatelia a podnikateľské subjekty z
Košického kraja.
Opatrenie
2.2.2

Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
- zabezpečenie odborného a celoživotného vzdelávania pre zamestnancov MČ,
miestneho úradu

aktivity

-V roku 2009 bol realizovaný projekt vzdelávania
zamestnancov v oblasti informačných technológii
a komunikačných zručností.
- Prebieha periodické vzdelávanie zamestnancov
konané podľa plánu vzdelávania . V roku 2010 sa 38
zamestnancov zúčastnilo 49 školení; v roku 2011: 33
zamestnancov – 49 školení; v roku 2012: 27
zamestnancov – 58 školení.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Priorita 2.3
Sociálna inklúzia
Opatrenie
2.3.1

Komunitná sociálna práca
- Rozvoj komunitnej sociálnej terénnej práce – min. 2 pracovníci

-Realizuje Mesto Košice, Mestská časť spolupracuje
prostredníctvom súčinnosti .

Nevyžaduje
sa

-Realizuje Mesto Košice, Mestská časť spolupracuje
prostredníctvom súčinnosti .

Nevyžaduje
sa

- Príprava a vypracovanie Komunitného sociálneho plánu MČ Košice – Západ

-Mestská časť poskytla súčinnosť pri tvorbe
a spracovaní na Komunitnom pláne soc. služieb mesta
Košice pre r. 2009 – 2015
Link:
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=kpss_200915.htm

Nevyžaduje
sa

- Zriadenie komunitného centra pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (vzdelávanie,
poradenstvo, osvetová činnosť)

- Zámer bol prehodnotený, prebudovanie výmenníkov
na komunitné centrá v rámci projektu Košice-

Nevyžaduje
sa

- Prieskum a evidencia znevýhodnených skupín obyvateľov v MČ

aktivity
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Európske hlavné mesto kultúry 2013, možná súčinnosť
s Mestom Košice, príp. s neziskovými organizáciami.
Opatrenie
2.3.2

Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva
- Vypracovať návrh doplnkových motivačných prvkov obnovy pracovných návykov
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a efektívnej kontroly ich výsledkov

- Využívať podporné programy pre rast zamestnanosti znevýhodnených skupín
obyvateľstva
aktivity

Opatrenie
2.3.3

aktivity

- Špeciálne vzdelávacie programy, praktické skúsenosti a zručnosti
- Prehodnotenie zriadenia „sociálneho inkubátora“ podporujúceho postupné
začleňovanie ohrozených skupín do spoločnosti (umiestnenie, prevádzkovateľ,
kapacita, technická príprava).
Rómska komunita
-

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov
Zodpovednosť k práci a k rodine
Život v komunite / MČ
Podpora zachovávania tradičnej rómskej kultúry
Podpora talentovaných detí

-Sú využívané existujúce nástroje, prebieha
spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a
Sociálnou poisťovňou pri spracovaní dokumentov,
v rámci aktivačnej činnosti sú poskytované stravné
lístky , nápoje, ochranné pomôcky, ponúkame
pracovné príležitosti na úrade mestskej časti.
-Znevýhodnená skupina: dlhodobo nezamestnaní
uchádzači o zamestnanie evidovaní na Úrade práce
sociálnych vecí a rodiny, ktorí sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi , sú zapájaní do aktivačnej činnosti a
menších obecných služieb pre obec v r. 2007 – 2012 ,
Malé obecné služby, § 50i a § 52 zákona NR SR č.
5/2004 Z.z.

-Nerealizované

- Problematika má celomestský charakter,
kompetenčne je riešená na úrovní Mesta Košice:
Komunitný plán soc. služieb ... , Koncepcia rozvoja
bývania ... , Akčný plán pre integrovaný ... . alebo
v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.
-V roku 2012 sa uskutočnila v spolupráci OZ Domov
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V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/
,ESF ,
Štátny
rozpočet

Nevyžaduje
sa

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

v rodine a Špeciálnou základnou školou Inžinierska
výstava výtvarných prác rómskych detí KEREKA v rámci
rómskeho mentorského projektu.
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1
Technická vybavenosť
Opatrenie
3.1.1

Statická doprava v MČ
- Realizovať rozšírenie kapacity parkovacích miest
-

L VI – Narcisova, Jazmínová, Tri hôrky – ukončiť

- Narcisova, Jazmínova -zrealizované, Tri hôrky
podzemné parkovisko – súkromný investor
- Toryská - zrealizované

- Toryská – ukončiť

-Tr. SNP – č. 83 (7 PM): zrealizované

aktivity

-

L VI - Trieda SNP – 7 parkovacích miest (PM)

-

L VI - Idanská – 49 PM

-

L I – Obchodná 41 PM

-

L VII – Humenská – okolie Pošty 11 – 120 PM – priorita

-

L VI - VII – Trieda SNP – 90 – 96 - 47 PM

-

L VII – Rožňavská – 112 PM

-

L VII – Michalovská – 88 PM

-

- Idanská - nezrealizované
- Obchodná – zrealizované
-Humenská Pošta 11 - zrealizované I. a II. etapa, III.
etapa nahradená inou lokalitou- Humenská 43 (32
PM)
- Rožňavská – v rámci projektu na Šafárikovej 26 PM
- Michalovská - zrealizované
-Trebišovská - zrealizované vrátane verejného
svetlenia, dvoch chodníkov a kontajnerovísk.

L VII – Trebišovská – 18 PM
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V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/cez
dotácie
Mesta
Košice

-

L VII – Ekumenické centrum – 31 PM
- Ekumenické centrum - čiastočne zrealizované

-

-Považská realizácia 12 PM v roku 2013
Inžinierska prehodnotená, nerealizuje sa

L II – Považská a Inžinierska

- Pokračovať v príprave a realizovať parkovacie plochy v ďalších lokalitách v MČ
Opatrenie
3.1.2

-Pokračuje sa, Poľovnícka 31 PM

Cyklistické trasy
- Rekonštrukcia značenej cyklotrasy na Triede SNP

- Tr. SNP LI, V, VI zrealizované

- Nová cyklotrasa z Toryskej ul. smerom na Popradskú

- Toryská : od OC galéria pravý chodník : zabezpečilo
mesto Košice
- Toryská – Popradská a Hronská – Popradská
zrealizované

- Nová cyklotrasa z Popradskej ul. smerom k zimnému štadiónu

- Popradská : od OŠG po Michalovskú: zrealizovaná
- Nová cyklotrasa pozdĺž Popradskej ulice
- Ondavská - doposiaľ nebolo zrealizované značenie

aktivity
- Nová cyklotrasa na ulici Ondavská po oboch stranách

- Ipeľská - doposiaľ nebolo zrealizované značenie

- Nová cyklotrasa na ulici Ipeľská po oboch stranách
- Moldavská - doposiaľ nebolo zrealizované značenie
- Nová cyklotrasa na ulici Moldavská po oboch stranách
-pravidelne konzultované s Cyklistickou úniu mesta
Košice

- Iné v závislosti od potrieb obyvateľov
- Obnova značenia cyklistických chodníkov

-Priebežne realizované
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V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Opatrenie
3.1.3

Zastávky MHD
- Zriadenie prístreškov na zastávkach MHD
-Zrealizované

Mesto
Košice

- Rozhranie ul. Popradská – Trebišovská
- Zrealizované

- Rozhranie ul. Popradská – Žilinská

- Zrealizované
- Zrealizované

- Rozhranie ul. Popradská – Hodonínska
- Rozhranie ul. Popradská – OC Kaufland
aktivity

- Zrealizované

- Rozhranie ul. Popradská – Spoločenský pavilón (1strana)

- Zrealizované

- Ul. Popradská – 5 prístreškov
- Iné v závislosti od potrieb obyvateľov

Opatrenie
3.1.4

- Mestská časť zrealizovala 4 zastávky MHD a to:
Jedlíkova 2x a Michalovská 2x - odovzdané do správy
Dopravného podniku mesta Košice,prístrešky na ul.
Popradská : v počte 4 zrealizovalo mesto Košice v r.
2007 : Hronská 2x, Trebišovská 1x a Žilinská 1x:
zrealizované

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/Mesto
Košice

-Chodníky:

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Iná dopravná infraštruktúra
- Podporovať pravidelnú údržbu, rekonštrukciu a výstavbu peších chodníkov (v rámci
možností MČ)

- Chodník Humenská -zrealizované
- Chodník Humenská
- Chodník Rožňavská-zrealizované
aktivity

- Chodník Rožňavská
- Chodník Laborecká-zrealizované
- Chodník Laborecká
- Schody na ul. Slobody zrealizované
- Schody a spevnená plocha ul. Slobody
- Chodníky v Borovicovom lesíku :nezrealizované –
majetok mesta Košice a iných fyzických osôb.

- Chodníky v Borovicovom lesíku
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- Iné podľa požiadaviek obyvateľov
- Podporovať pravidelnú údržbu, rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií
(v rámci možností MČ)

-Zrealizované nové chodníky Nešporova, Humenská I.
a II. Gudernova, Muškátova/Toryská, Tr. SNP /Toryská
- Laborecká
- Toryská : zrealizované

- Okružná komunikácia Toryská – ukončenie
- OS GROT: investorsky čiastočne realizované
developermi: PAF Invest,s.r.o., IBS reality, s.r.o. a GS
Invest,s.r.o.

- Obytný súbor GROT – SO 01 – pozemné komunikácie
- Okružná komunikácia Ekumenické centrum
- Podporovať skvalitňovanie, rozvoj a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia
v súlade s požiadavkami obyvateľov MČ zvlášť na miestach zvýšeného pohybu detí,
starších obyvateľov a miestach so zvýšenou kriminalitou – priorita
- Verejné osvetlenie Bratislavská – Stropkovská

- VO Bratislavská/Stropkovská: zrealizované

- Verejné osvetlenie Trhovisko

-VO Trhovisko - zrealizované

- Verejné osvetlenie v Borovicovom lesíku

-VO Borovicový -nezrealizované

- Iné lokality v MČ

-VO naviac splnené v lokalitách Trebišovská ul, a Tr
SNP 63 -73, a lokalita GROT IV z dotácie Mesta Košice
-Obnova dopravného značenia: MČ realizuje
každoročne obnovu vodorovného DZ parkovacích
miest v počte od 200-300 značení a zákazu stania pred
kontajneroviskami: zrealizované

- Podporovať skvalitňovanie a obnovu dopravného značenia

- Podporovať skvalitňovanie dopravnej svetelnej signalizácie

-Nie je v kompetencii mestskej časti, pravidelne
prejednávame požiadavky občanov na dopravnom
dispečingu na Magistráte mesta Košice.

- Podporovať rekonštrukciu a odhlučnenie električkových koľají

-V kompetencii Dopravného podniku mesta Košice.

- Podporovať skvalitňovanie značenia prechodov pre chodcov a ich rozvoj v súlade

-Nie je v kompetencii mestskej časti, pravidelne
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Opatrenie
3.1.5

s požiadavkami občanov
- Podporovať rozmiestnenie spomaľovačov automobilovej dopravy a retardérov
v súlade s požiadavkami občanov
Informovanosť a komunikácia

prejednávame požiadavky občanov na dopravnom
dispečingu na Magistráte mesta Košice.

- Vybudovanie elektronického informačného portálu MČ

- Mestská časť má inovovanú webovú stránku, na
ktorej sú umiestnené okrem iného tlačivá na
stiahnutie a kontaktný formulár.
MČ podpísala zmluvu o partnerstve medzi mestom
Košice a mestskými časťami mesta Košice pri realizácii
projektu Elektronizácia verejnej správy krajského
mesta Košice dňa 30.11.2009 (OPIS). Postup pri
realizácii nie je zo strany mestskej časti možné
ovplyvniť. Aktuálna výzva bola vyhlásená v roku 2013.
- Zrealizovaná nová dynamická webstránka ( od
IV/2011) s dennou aktualizáciou a kompletným
pokrytím činnosti samosprávy.

- Aktualizácia a rozšírenie WEB stránky MČ

- Mestská časť v súčasnosti plánuje nasadiť novú
správu registratúry, ktorej súčasťou bude elektronická
podateľňa. Predpokladaný termín realizácie do 7
mesiaca 2013.

aktivity
- Elektronická podateľňa

- Podpora rozmiestňovania verejne dostupných internetových panelov v MČ

18

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

– V zmysle popisu aktivity nebolo v hodnotenom
období realizované, mestská časť však umožňuje
klientom nachádzajúcim sa v budovách na Tr. SNP 39
a v Átrium klube sa pripojiť na Wi-Fi.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Mestská časť

Nevyžaduje
sa

je súčasťou metropolitnej siete
magistrátu mesta Košice, v ktorej sú pripojené
mestské časti v rámci celomestského informačného
systému.

- Podpora rozvoja metropolitných sietí aj na území MČ

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

-T.č. je realizácia nad rámec finančných možností.
Budovy sú prepojené prostredníctvom verejných
dátových sietí.

- Podpora optických prepojení budov v MČ

- V priebehu roka 2011 boli na budove miestneho
úradu na Tr. SNP 39 umiestnené dve informačné
tabule. Betónové skruže, ktoré mestská časť
dlhodobo využíva pre potreby volieb budú postupne
esteticky riešené. V prvom polroku 2013 plánujeme
realizovať estetizáciu skruží na Luníku I a Luníku V.

- Rozšíriť rozmiestnenie informačných tabúľ v MČ

-Vydávanie a skvalitňovanie miestnych novín –
priebežne v plnení, prebieha 4x ročne v 8 stranovej
farebne forme s obsahom aktuálneho diania
v miestnej samospráve a v mestskej časti, doručované
do 17 tis. Domácnosti.

- Pokračovať vo vydávaní a skvalitňovaní miestnych novín

Opatrenie
3.1.6

Nevyžaduje
sa

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Bezpečnosť, znižovanie a prevencia kriminality
- -Realizácia projektu „Bezpečná Terasa“

-Projekt je v kompetencii Mestskej polície.
- Projekt „Kultúrou poznaním a bezpečnosťou proti
kriminalite v MČ Košice Západ realizovaný v r. 2012.

- Inštalácia kamerového monitorovacieho systému na území MČ s napojením na
políciu (v súlade s centrálnym monitorovacím systémom)

-V súčasnosti je v mestskej časti osadených šesť
funkčných kamier(Ondavská, Toryská a Ružínska,
Považská, Hronská, Tr. SNP)

- Výber prioritných lokalít – parkoviská, obchodné centrá, parky, miesta so
zvýšeným pohybom detí a starších ľudí (školy, CVČ, ZUŠ, Kluby dôchodcov),
pohostinstvá, miesta zvýšenej kriminality, asanačné pásmo a pod.

- V rámci projektu je spracovaný plán ďalšieho
rozmiestňovania kamier (Medická, obch. centrum L
VII. L II) predpokladaná kolaudácia jeseň 2011, výber
zabezpečuje mestská polícia.

aktivity
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Obvodný
Úrad
Košice/
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Usmerňovanie ekonomickej a podnikateľskej činnosti MČ v záujme zlepšenia
bezpečnostnej situácie

- V zmysle VZN odsúhlasovanie prevádzkovej doby,
vyjadrenia k umiestneniu letných terás, informovanosť
o hromadných akciách.
- Zo strany mestskej časti zakúpené bicykle,
personálne obsadenie v kompetencii mestskej polície.

- Podporovať zvýšenie počtu cyklistických hliadok v rámci možností MP

Nevyžaduje
sa
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Priestory MP (kancelárie a skladové) zrealizované,
t.č. nie sú žiadne priestorové požiadavky.
- Riešiť priestorové potreby MP s možnosťou presťahovania stanice Košice – Západ
do objektu v MČ

- Podporovať zvyšovanie hliadok MP a PZ SR v rámci ich kapacitných možností

Opatrenie
3.1.7

Základná technická infraštruktúra
- Hájiť záujmy občanov v prípade rozvoja nových území, v prípade veľkých
rekonštrukcií, veľkých investičných zámerov alebo porúch v oblastiach:
- dostatočného zásobovania kvalitnou pitnou vodou
- dostatočného zásobovania teplom a teplou vodou

Aktivity

- Zvyšovanie hliadok – nad rámec kompetencií
mestskej časti.
- O zvýšenie počtu požiadali poslanci miestneho
zastupiteľstva v mestskom zastupiteľstva.

- dostatočného zásobovania elektrickou energiou
- dostatočného zásobovania plynom
- verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácie
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- V rámci územných a stavebných konaní mestská časť
zodpovedne pristupuje k vydávaniu stanovísk v súlade
s platnou legislatívou a záujmami mestskej časti.

Nevyžaduje
sa

Opatrenie
3.2.1

Priorita 3.2
Občianska vybavenosť
Kultúrna a spoločenská vybavenosť
- Rekonštrukcia budovy kultúrneho zariadenia H – klubu s využitím na kultúrne účely

aktivity

Využitie budovy na kultúrne účely bolo prehodnotené.
Budova je t.č. prenajatá na dobu určitú (centrum
regionálneho rozvoja pre Košice a okolie).
Realizovaná bola výmena drevených okien za plastové
s izolačným dvojsklom. V budove bola postavená
plynová kotolňa, následne boli rekonštruované
rozvody kúrenia.

- Opravy a rekonštrukcie súčasných parterov pred obchodnými centrami (OC Luník I,
II, VIII a iné) s využitím na kultúrne a spoločenské akcie pre obyvateľov MČ

- Partery : realizovaná oprava parteru ul. Gudernova ,
PD pripravená pre L I, L II a LVIII: zrealizované

- Rekonštrukcia miestneho Trhoviska - L II
- Rekonštrukcia jestvujúceho zariadenia trhoviska
- Výstavba nového vstupu na trhovisko
- Výstavba verejného hygienického sociálneho zariadenia

- Rekonštrukcia Trhoviska vrátane vstupu a zariadenia
zrealizované
-WC nerealizované

- Prehodnotiť výstavbu vonkajšieho kultúrno – spoločenského priestoru s možnosťou
sedenia v MČ

- Výstavba vonkajšieho spoloč. priestoru: štúdia
spracovaná , kultúrny altánok nezaradený do rozpočtu
z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, zámer
nezrealizovaný.

- Rekonštrukcia priestorov veľkej zasadačky (pyramída) s viacúčelovým spoločenským
využitím

- Rekonštrukcia priestorov veľkej zasadačky –
nerealizované. V priebehu roka 2012 bola obstaraná
projektová dokumentácia, ktorej predmetom je
rekonštrukcia ústredného kúrenia v priestoroch veľkej
zasadačky.
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Nevyžaduje
sa/s cudzích
zdrojov

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Nevyžaduje
sa

Nevyžaduje
sa

- Podporovať rekonštrukciu veľkoplošného kina Družba s využitím na kultúrne účely

-Mestská časť vo vzťahu k objektu nemá
kompetencie, požiadala Mesto Košice o zverenie do
správy.

Nevyžaduje
sa

- Spolupracovať s MČ Košice – Sever, Košice – Staré Mesto a mestom Košice pri
rekonštrukcii mestského amfiteátra

- Aktivita bola zahrnutá do celomestského rámca
projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry
2013.

Nevyžaduje
sa

- Podporovať rozvoj a skvalitňovanie škôl, školských zariadení a centier voľného času
na území MČ

- Podporovať rozvoj kultúrnych a spoločenských akcií a podujatí realizovaných na
území MČ – festivaly, prehliadky, stretnutia, trhy, burzy a pod.

- Podporovať zachovávanie kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry – ľudové
a umelecké súbory, remeslá, ľudové tradície a iné
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- Nad rámec kompetencii mestskej časti, mestská časť
s uvedenými inštitúciami aktívne spolupracuje.

- Kultúrne leto, Deň Terasy, koncerty amatérskych
umelcov,,Kultúrno-spol. podujatia: Majáles, Anna bál,
Katarínska zábava, fašiangový koncert, Mesiac úcty
k starším, festival Street Art Communication, Art festfestival divadiel znevýhodnených skupín, Vianoce na
Terase, Architektonický a urbanistický seminár vývoj
Terasy za 50 rokov, Projekt „Kultúrou poznaním a
bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice Západ,
Park Zdravia, Pravidelné a nepravidelné podujatia
v Átrium klube (min.8/mesiac), podujatia v rámci
dotačného programu Terasa 50 a dotácií v rámci VZN.
- Súbor ľudového tanca Jahôdka, keramický krúžok

Nevyžaduje
sa

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/
fondy EÚ

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/
Obvodný
Úrad
Košice/
fondy EÚ

- Podporovať zapájanie detí, mládeže, mladých ľudí, miestnych škôl a školských
zariadení do organizovania kultúrno spoločenských podujatí v MČ

- Podpora umelecky talentovaných detí v MČ

Opatrenie
3.2.2

-Keramický krúžok, workshopy, Súbor ľudového tanca
Jahôdka, šachový krúžok, v roku 2012 bol vydaný
kalendár detských prác, organizovanie tvorivých
súťaží.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
/OÚ Košice

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
/ Obvodný
Úrad Košice
/fondy EÚ

Šport a rekreácia
- Vybudovanie, rekonštrukcia a rozšírenie kapacít športovísk na území MČ (koše,
bránky, oplotenie)

- Výstavba viacúčelových športových ihrísk na území MČ

aktivity

- Priebežne sa uskutočňuje do všetkých
organizovaných podujatí určených tejto vekovej
kategórii. V rámci podujatí Vianoce na Terase,
Jubilanti a iných pravidelných a nepravidelných
podujatí organizovaných MČ sa zapájajú žiaci zo
základných škôl, centier voľného času, súborov
a hudobných skupín pôsobiacich na Terase, podujatia
v rámci dotačného programu Terasa 50 a dotácií
v rámci VZN.

- Každoročne umiestňované koše na športových
ihriskách, bránky na športovom ihrisku pred OC Erika
a oplotenie na Luníku VIII: priebežne ŠI Humenská,
Lesnícka .
- Viacúčelové ihriská: zrealizované v areáli ZŠ Považská
, Kežmarská a Slobody : zrealizované

- Výber vhodnej lokality a príprava výstavby kúpaliska mestského charakteru –
priorita
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-Spracovaná štúdia pre lokalitu nad Popradskou ulicou
za Centrom voľného času Domino, komplikovaná
majetková situácia.
-Spracovaný projektový zámer na výstavbu krytej
plavárne, lokalita vybraná so súhlasom Referátu
útvaru hlavného architekta, možnosť čerpania
štrukturálnych fondov EÚ z progr. obd. 2014-2020

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Príprava a výstavba skateboardovej dráhy v MČ

- Príprava a zriadenie ľadovej plochy v MČ

- Príprava a výstavba ihrísk a plôch pre korčuliarov na kolieskových korčuliach v MČ

- Skateboadová dráha realizovaná na Brigádnickej
ulici v rámci projektu Košice- Európske hlavné mesto
kultúry 2013.

Nevyžaduje
sa/cudzie
zdroje

-Príprava ľadovej plochy v MČ, Medická pri
internátoch UPJŠ, – súkromný investor

Nevyžaduje
sa

- Vybraná lokalita v rámci areálu ihriska Petzvalova ul.
– presunuté mimo MČ Košice – Západ

Nevyžaduje
sa

-Pravidelne, realizované: Humenská, Hronská, OC
Erika, Orgovánová, Tri Hôrky, Ružová, Idanská,
Ondavská, Pražská, Petzvalová, Trieda SNP 63,
Brigádnicka

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Rekonštrukcia a oplocovanie detských ihrísk, zariadení a pieskovísk v MČ.
- Multifunkčný detský areál Muškátová : zrealizované

- Príprava a výstavba multifunkčných detských areálov – areálov hier v súlade
s normami EÚ (ul. Muškátová).

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- DI Moldavská nahradená DI Katkin park, DI OC Erika,
DI Muškátová 2x, DI Nešporova, DI Tri hôrky, DI
Humenská, DI Kysucká , DI Idanská, DI Ondavská, DI
Pražská: zrealizované

- Vybudovať nové detské ihrisko na Moldavskej ulici a pokračovať v budovaní ďalších

- Úprava okolia detských ihrísk, rekreačných a športových zariadení v MČ

- Dopĺňanie poškodeného vybavenia detských ihrísk a športovísk v MČ
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- Pravidelne, realizované: Ružová, Lesnícka,
Mikovínyho , v roku 2013 v rámci projektu Pod
Panelákmi plánované: Obrody, Ľudová

-Doplnenie poškodených prvkov realizované
každoročne: zrealizované Ružová, Obrody, Ľudová

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/Nadácia
SPP

- Podpora športovo talentovaných detí

Opatrenie
3.2.3

- Hájiť záujmy obyvateľov MČ pri výbere nových stavebných lokalít, výstavbe nových
bytových domov a individuálnej bytovej výstavbe
- Podporovať komplexné skvalitňovanie a regeneráciu existujúceho bytového fondu
v MČ
- Podporovať programy rozvoja bývania mladých rodín a mladých ľudí
aktivity

- Podporovať výstavbu malometrážnych bytov špeciálneho určenia, pre potreby
miestnych obyvateľov, ako napr.:
- náhradné ubytovanie (v naliehavých situáciách)
- sociálne bývanie

- Spolupráca pri spracovaní ÚPN a regulatívov využitia
územia.

Nevyžaduje
sa

- Mestská časť vydáva odborné stanoviská
k pripravovaným stavebným zámerom developerov
a vlastníkov nehnuteľností.
- Podpora bývania mladých rodín a výstavba
malometr. bytov riešené developersky v MČ doposiaľ
spoločnosťami Petrík, s.r.o. (Popradská 84)
a CM&T,s.r.o.( Ferocentrum )

-Cez Štátny fond rozvoja bývania

Asanačné pásmo
- Podporovať Riešenie Obvodového centra Terasa v súlade s regulačným plánom:

aktivity

V rámci
schváleného
rozpočtu
MČ/
fondy EÚ

Rozvoj a skvalitňovanie bývania
- Spolupracovať s mestom Košice pri vypracovaní Koncepcie rozvoja bývania mesta
Košice

Opatrenie
3.2.4

-Podpora v rámci účelovo schválených dotácií

- Občianska vybavenosť a obytná zóna celomestského významu s výrazným
peším ťahom (prepojenie centier Starého a Nového mesta)
- Vybudovanie nového mestského parku ako oddychovej a relaxačnej zóny pre
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- Doposiaľ platná Územnoplánovacia dokumentácia
vrátane regulatívov pre Obvodového centra Terasa
nebola zmenená. Mesto Košice ako väčšinový vlastník
v súčinnosti s mestskou časťou vypísalo obchodnú
verejnú súťaž na predaj pozemkov v roku 2007.

Nevyžaduje
sa

obyvateľov MČ

Samotný predaj však realizovaný nebol. V priebehu
roku 2012 bol zo strany mestskej časti pripravený
východiskový materiál definujúci alternatívne postupy
pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v tejto
lokalite. Materiál bol doručený Mestu Košice
a prerokovaný v porade primátora.
Priorita 3.3
Cestovný ruch

Opatrenie
3.3.1

Propagácia a prezentácia
- Podporovať prípravu brožúr a propagačných materiálov o MČ

- MČ spolupracuje s mestom Košice

- Rozvíjať informovanosť o dianí v MČ, komunikačné kanály na mesto Košice, KSK
a médiá
- Podporovať zvyšovanie povedomia o meste Košice

- Vydanie reprezentačnej štvorjazyčnej publikácie
„KOŠICE ako na dlani a mestská časť ZÁPAD“ pri
príležitosti 50. výročia začatia výstavby sídliska,
publikovanie aj v elektronickej forme.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Dni MČ
- Vydanie zborníka zo seminára „Architektonický
a urbanistický vývoj Terasy za 50 rokov a súčasné
výzvy rozvoja“ publikovanie aj v elektronickej forme.
- Výstava veľkoplošných fotografií z výstavby sídliska
v OC Galéria a ich neskoršie umiestnenie v priestoroch
MÚ.
- Vydanie plagátov k témam troch verejných diskusií
s občanmi, ku každoročným podujatiam Kultúrne leto,
Vianoce na Terase, Dni Terasy.
- Informácie pre média poskytované priamo
a z inovovanej webstránky mestskej časti.
-Seminár-Architektonický a urbanistický vývoj Terasy
za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja realizovaný v roku
2012.

- Workshopy, konferencie
aktivity
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Štátny
rozpočet /
MK SR
Štátny
rozpočet /
MK SR
Štátny
rozpočet /
MK SR
Štátny
rozpočet /
MK SR

Opatrenie
3.3.2

aktivity

Ubytovanie, stravovanie a atrakcie
- Podporovať budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich ubytovacích zariadení
(minimálne štandardná úroveň EÚ, kongresové kapacity)
- Podporovať budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich stravovacích zariadení
- Podporovať rekonštrukciu miestnych pohostinských zariadení – rast kvalitatívnej
úrovne
- Podporovať výstavbu verejných sociálnych hygienických zariadení
- Podporovať revitalizáciu a obnovu miestnych atraktivít a zaujímavostí
- Podporovať skvalitňovanie a rozvoj zariadení pre trávenie voľného času turistov

- Mestská časť spolupracuje s mestom Košice

Cieľ 4 Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj

Opatrenie
4.1.1

Priorita 4.1
Verejné priestranstvá, parky a medzi blokové priestory
Ochrana, regenerácia a úprava prostredia
- V spolupráci so Správou mestskej zelene:
- rozširovať a udržiavať mestskú zeleň v MČ

- uskutočniť komplexnú úpravu a revitalizáciu zelene všetkých parkov na území MČ
- uskutočniť kompletnú úpravu zelených plôch lemujúcich komunikácie v MČ
aktivity
- Zabezpečovať poriadok
priestranstvách v MČ

a eliminovať

vizuálne

znečistenie
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na

verejných

-Rozširovanie a údržba mestskej zelene realizované
podľa každoročne predkladaných projektov Správy
mestskej zelene : v plnení

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Revitalizácia parkov: spracovaná v stupni PD pre
Katkin park čiastočná realizácia 2013 a Humenská
park. Doposiaľ nerealizované pre nedostatok fin.
zdrojov .

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Z prostriedkov Mesta Košice zakúpený komunálny
vysávač , prostredníctvom MOS

Mesto
Košice
/ V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Revitalizácia medzi blokových priestranstiev so zachovávaním zelene a úpravou
zelených plôch

-V rámci projektu nadácie SPP „Pod panelákmi“,
obnova Katkinho parku

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
/Nadácia
SPP

- Pravidelne dopĺňať a opravovať lavičky v parkoch a na verejných priestranstvách

- Dopĺňanie lavičiek : každoročne , aj v r. 2011 40 ks.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Čistenie VP od exkrementov : MČ zabezpečuje 1-2x
v týždni zber z košov na psie exkrementy, vysávač na
exkrementy: zrealizované

Mesto
Košice/ V
rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Označenie územia: 60 ks tabúl umiestnených v MČ :
zrealizované, v roku 2013 plánuje mestská časť
pokračuje v označovaní venčovísk.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Minimalizácia negatívnych dôsledkov chovu psov v spolupráci s mestom Košice:
- čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov

- označovanie územia tabuľkami v súlade s VZN MČ o chove psov

- vytvoriť ohradený priestor pre voľný výbeh psov
- Vyhradený priestor pre psov: doposiaľ nezaradené do
rozpočtu , v súčasnosti prebieha verejná diskusia na
webstránke mestskej časti, link:
http://www.kosicezapad.sk/forum/diskusiaobcanov/?topic_id=10
- Deratizácia vybraných lokalít v MČ
- Každoročná deratizácia objektov a pozemkov vo
vlastníctve mestskej časti: zrealizované.
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V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Opatrenie
4.1.2

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
- Podporovať environmentálnu výchovu a zvyšovanie povedomia o ochrane prírody
a krajiny na školách a školských zariadeniach v MČ
- Rozvoj propagačných environmentálnych aktivít a materiálov pre obyvateľov MČ

aktivity

Opatrenie
4.1.3

aktivity

Problematike je na webstránke mestskej časti
venovaný priestor v rubrike poriadok a čistota, ktorá
je pravidelne aktualizovaná o články a aktuality
- Osveta dodržiavania čistoty VP formou info plagátov
na konštrukcie kontajnerovísk , výlepových plochách
MČ a brán obytných domov: zrealizované
- osveta k upratovaniu, čistote, disciplinovanosti
psíčkarov opakovane publikovaná na webstránke a
v informačnom spravodaji .

Nevyžaduje
sa
V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Obnoviteľné zdroje energie
- Podporovať využívanie vhodných obnoviteľných zdrojov energií na území MČ
- Podporovať využívanie geotermálneho potenciálu pre centrálne zásobovanie teplom
a teplou vodou celého mesta Košice
- Podporovať využívanie tepelných čerpadiel ako doplnkového využívania
obnoviteľných zdrojov na území MČ
- Podporovať využívanie solárnej energie a biomasy

-Mestská časť spolupracuje s Mestom Košice

Priorita 4.2
Zaujímavé biotopy
Opatrenie
4.2.1

aktivity

Ochrana, zachovávanie a starostlivosť
- Podporovať zachovanie borovicového lesíka nad Popradskou ul. V spolupráci
s vlastníkmi a mestom:
- vypracovať koncepčné riešenie vyčistenia a udržiavania poriadku v lesíku
- riešiť lokalitu ako parkovú zeleň doplnenú o funkciu rekreácie bez zásahu do
prírodného prostredia
- Podporovať ochranu vzácnych druhov fauny a flóry v lokalitách „Čičky – majer“ a
„Pľuvátko“ na L VIII
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- Čistenie borovicového lesíka zabezpečované mestom
Košice prostredníctvom Správy mestskej zelene za
pomoci mestskej časti a jej UoZ : úloha v stálom
plnení.

- Ochrana krajiny spadá do pôsobnosti mesta Košice ,
odd. VaŽP a ObÚ ŽP .

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Opatrenie
4.3.1

Priorita 4.3
Odpadové hospodárstvo
Nakladanie s odpadmi
- Spolupráca s mestom Košice a podpora výstavby nového zberného dvora na
separovaný zber druhotných surovín na území MČ

- Ukončiť 31 kontajnerovísk s cca 65 prístreškami

- Humanizácia kontajnerovísk: v r. 2009 schválený
projektový zámer pre humanizáciu kontajnerovísk
v mestskej časti pre roky 2009 – 2013, v plnení podľa
možností rozpočtu : doposiaľ zrealizovaných 120
nových prístreškov a 17 spevnených plôch pre
kontajnery .

- Výsadba popínavých rastlín na prekrytie konštrukcií prístreškov

-Nahradené montážou ochranných sietí

- Humanizácia kontajnerovísk v obytnej zóne MČ
- rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových kontajnerovísk s osadením
prístreškov a ich zazelenaním

aktivity

- Nový zberný dvor na ul. Popradská: zrealizované

- Podporovať rozmiestňovanie odpadkových košov na území MČ - zvlášť v lokalitách
zvýšeného pohybu obyvateľov

- Zrealizované : v plnení podľa zmluvy medzi mestom
Košice a Kosit,a.s.

- Podporovať osadzovanie nádob určených na zber psích exkrementov (v spolupráci
s mestom)

-Zrealizované

- V spolupráci s mestom Košice presadzovať odstraňovanie nelegálnych (čiernych)
skládok odpadu na území MČ (asanačné pásmo, záhradkárske lokality, borovicový
lesík, okraj L VIII smerom na Myslavu)

- Odstraňovanie nelegálnych čiernych skládok: v r.
2009 a 2010 čistenie pozemkov MČ v asanačnom
pásme a v r. 2009 v Borovicovom lesíku v spolupráci so
Správou mestskej zelene: úloha v stálom plnení.

-Výpomoc mestu Košice pri monitorovaní stavu verejných priestranstiev

-Zrealizované, sú vykonávané pravidelné prehliadky
-Zrealizované

-Označovanie vybraných lokalít zákazovými tabuľami
-V spolupráci s MP a obyvateľmi riešiť odhaľovanie a postihovanie znečisťovateľov
v súlade s platnou legislatívou
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- Odhaľovanie znečisťovateľov je zabezpečované
Mestskou políciou a na základe zistení z každotýždenných kontrolných dní čistoty iniciovaných

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

mestskou časťou: úloha v stálom plnení.
Opatrenie
4.3.2

Triedenie odpadov
- V spolupráci s realizátorom separovaného zberu v meste Košice
umiestnenie kontajnerov na separovaný zber vo všetkých lokalitách MČ

doriešiť

- Podporovať rozvoj a skvalitňovanie triedenia odpadov na území MČ s postupným
rozširovaním počtu separovaných druhov odpadov
aktivity
- Podporovať zavádzanie triedenia odpadov na školách a v školských zariadeniach
v MČ
- Podporovať zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadov v rámci mesta Košice
a v jeho okolí

- Separovaný zber : umiestňovanie kontajnerov na
separovaný zber realizované podľa projektového
zámeru MČ Humanizácia kontajnerovísk a zmluvnom
plnení osadzovania nových kontajnerov dohodnutom
medzi Mestom Košice a Kosit,a.s.: úloha v stálom
plnení.
- Podpora environmentálnej výchovy na školách je
zabezpečovaná spoločnosťou Kosit,a.s.- zmluvným
partnerom Mesta Košice

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

- Podpora výstavby nových nákupných centier:
uskutočnená výstavba NC OC Galéria, čiastočná
rekonštrukcia OC Luník I , Luník V a Luník VII, ostatné
podnikateľské priestory v pôsobnosti Spoločenstiev
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých je
na území MČ zastúpených 72 : úloha v plnení.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ

Cieľ 5 Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb
Priorita 5.1
Živnostníci a malí podnikatelia

Opatrenie
5.1.1

Informovanosť a podpora podnikania
- Podporovať budovanie motivačného prostredia pre podnikanie na území MČ

aktivity
- Komunitné centrá, materské centrá a iné poradenské centrá v MČ – informovanie
záujemcov o podnikanie a podnikateľov o možnostiach rozvoja, finančných
podporách a legislatíve spojenou s podnikaním
- Informovať prostredníctvom WEB - stránky MČ a miestnych novín – skúsenosti
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-Nezrealizované

iných, ako začínali, problémy, ženy podnikateľky
- Spracovanie databázy voľných objektov alebo priestorov vhodných na podnikanie
v MČ
- Umožniť zvýhodnenú inzerciu a reklamu v miestnych novinách MČ pre miestnych
alebo novovzniknutých podnikateľov

-Nezrealizované, databázy sú voľne dostupné na
portáloch realitných kancelárií.
- Inzercia realizovaná na požiadanie trom záujemcov
priamo z mestskej časti, jednému zo susediacej
mestskej časti.

- Podporovať rozširovanie podporných poradenských inštitúcií
- Podporovať využívanie dostupných podporných programov pre podnikateľov

Opatrenie
5.1.2

-Podpora v rámci vydávaných stanovísk kde vystupuje
ako dotknutá osoba, k podnikateľskej činnosti,
umiestneniu prevádzok a prevádzkovej dobe .

Motivácia ku skvalitňovaniu služieb
- Prieskumy a monitoring spokojnosti miestnych obyvateľov so službami v MČ

- Prieskumy a monitoring so službami v mestskej časti:
zabezpečované prostredníctvom ref. podnikateľských
aktivít v MČ: v plnení

- Zverejňovanie výsledkov prieskumov konaných medzi obyvateľmi o tom, ktoré
služby alebo prevádzky by uvítali vo svojom okolí (po lokalitách – Luníkoch)

- Dotazník pre obyvateľov k ich spokojnosti bol
publikovaný v informačnom spravodaji IX/2012

aktivity
- Verejná pochvala alebo poďakovanie od spokojných obyvateľov so službami,
podnikateľmi (WEB – stránka, miestne noviny, informačné tabule)

- Zverejňovanie negatívnych ohlasov a sťažností od obyvateľov o nedostatkoch v
službách miestnych podnikateľov
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- Príprava monitoringu spokojnosti poskytovaných
služieb na úrade mestskej časti v rámci projektu CAF
(Pozn.: dotazníkový prieskum so začiatkom 1.3.2013
s mesačným vyhodnocovaním).
- Zverejňovanie pochvál resp. negatívnych ohlasov
k službám miestnych podnikateľov sa nerealizovalo.

V rámci
schváleného
rozpočtu MČ
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