
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 

U z n e s e n i e

z pokračovania VIII. rokovania Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa
2. januára 2004                                                                                                   číslo: 

316
 

Akčný plán rozvoja bývania
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. d) Štatútu mesta Košice
 
s c h v a ľ u j e
 
akčný plán rozvoja bývania v okrajových častiach mestských lesov v meste Košice
 
u k l a d á
 
riaditeľovi Magistrátu mesta Košice
zabezpečiť kroky na rok 2004 vyplývajúce zo schváleného akčného plánu

1.      Rozpracovávať stratégiu rozvoja bývania („akčný plán“ do urbanistickej štúdie)
a zapracovávať do návrhu územného plánu mesta jednotlivé lokality priebežne podľa
pripravenosti

T: priebežne r. 2004
Z: riaditeľ MMK

 
2.      Schváliť doplnok k územnému plánu pre lokalitu Myslava – Girbeš

 
T: marec 2004
Z: riaditeľ MMK

 
3.      Pripraviť marketing predaja pozemkov

T: marec 2004
Z: riaditeľ MMK

 
4.      Pripraviť mechanizmy a nástroje predaja pozemkov

 
T: marec 2004
Z: riaditeľ MMK

 
5.      Rozpracovať Geometrické plány jednotlivých stavebných pozemkov

 
T: marec 2004
Z: riaditeľ MMK
 

 



6.      Spracovanie konceptu technologického parku pre zavádzanie ekologicky čistých
technológií do štýlu a kultúry bývania

T: marec 2004
Z: predseda komisie výstavby a ŽP MZ

 
7.      Schváliť mechanizmy a nástroje predaja pozemkov

 
T: apríl 2004
Z: riaditeľ MMK

 
8.      Založenie Fondu zazeleňovania sídlisk a 10 %-ným vkladom z predaja pozemkov

 
T: apríl 2004
Z: riaditeľ MMK
 

 
9.      Založenie Fondu revitalizácie a humanizácie sídlisk s 10 %-ným vkladom z predaja

pozemkov
 
T: apríl 2004
Z: riaditeľ MMK
 

10.  Predložiť na verejnú diskusiu doplnky do územných plánov pre jednotlivé lokality
 
T: marec 2004
Z: riaditeľ MMK
 

 
11.  Predaj pozemkov

 
T: od mája 2004
Z: riaditeľ MMK 

 
 

12.  Spracovať komplexnú stratégiu rozvoja bývania v meste Košice
 
T: apríl 2004
Z: riaditeľ MMK

JUDr. Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice
Podpísal dňa :08.01.2004

Za správnosť : Ing. Ondrej Bernát
JUDr. Melánia Kolesárová



Zapisovateľka : Mária Lapšanská


