
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

U z n e s e n i e 

z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 16. decembra 2021    číslo: 835 

 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice  

a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027  
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov a podľa ust. § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice 
 
schvaľuje 

 
A. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 

2022 - 2027 (PHRSR) ako spoločný program rozvoja pre mesto Košice, mestské časti 
mesta Košice a obce tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti 
mesta Košice. 

 
B. Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022 - 2024 s nasledovnými pripomienkami: 
 

- V opatrení 1.2  
Aktivitu - Vytvoriť plán pre územný systém zdravej klímy, v ktorom budú definované 
zelené a modré plochy s jednoznačne kladnými klimatickými funkciám presunúť 
aktivitu z roku 2023 na rok 2022 aj so sumou 10 000,- Eur, 

 
- V opatrení 1.2 Akčného plánu 

Aktivitu - Realizovať premeny školských pozemkov na klimatické záhrady, prístupné 
verejnosti a opatrené náučnými tabuľami – spracovať návrh metodiky, vytypovať 
vhodné školské pozemky presunúť aktivitu z roku 2023 na rok 2022 aj so sumou 5 000,- 
Eur, 

 
- V opatrení 1.2 Akčného plánu 

Aktivita - Vypracovať návrh siete vodných zdrojov/bodov pre živočíchy žijúce v meste 
presunúť danú aktivitu z roku 2023 na rok 2022 aj so sumou 2 000,- Eur, 

 
- V opatrení 1.5 Akčného plánu 

Aktivitu - Spracovať materiál s určením miest s možnou realizáciou dažďových záhrad 
na území mesta Košice s určením konkrétnych miest presunúť danú aktivitu na rok 
2022, 

 
- V opatrení 1.5 Akčného plánu 

Aktivitu - Vytvoriť metodiku pre hospodárenie s dažďovou vodou presunúť danú 
aktivitu z roku 2023 na rok 2022 aj so sumou 5 000,- Eur, 

 
- V opatrení 1.5 Akčného plánu 

Realizovať dažďové záhrady na sídliskách, školských areálov presunúť danú aktivitu 
z roku 2024 na rok 2022 aj so sumou 5 000,- Eur, 
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Vyššie schválené a presunuté aktivity na rok 2022 v opatreniach 1.2 a 1.5 sú v objeme 
35 000,- Eur a presunúť sumy 35 000,- Eur z opatrenia 15.5 Akčného plánu z aktivity 
Grantová schéma, pre roky 2023 - 2024 viac cieliť na vybrané témy a cieľové skupiny 
(cielené podprogramy) z roku 2022 z celkovej sumy 130 000,- Eur na pokrytie aktivít 
presunutých na vyššie presunuté a schválené aktivity v opatreniach 1.2 a 1.5., 

 
- V opatrení 3.1 

zrušiť Aktivitu - Zriadiť platformu na sociálnych sieťach, ktorá umožní obyvateľom 
mesta vymieňať alebo predávať použité veci,  

 
- V opatrení 15.3 

zrušiť Aktivitu - Podporiť tréningové programy pre udržateľné a prírodné staviteľstvo. 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Jaroslav Polaček 
  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 23.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 
 
 
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová  


