Prinášame vám týždenný prehľad najzaujímavejšich udalostí,
ktoré sa udiali na košickom magistráte

Nájomné byty na Jesenského sú o krok bližšie
k realizácii

Mestské nájomné byty na Jesenského ulici v Košiciach navrhne Projekčná kancelária
OON Design. Päťčlenná porota pod vedením architektky Márie Čutkovej sa pri svojom
hodnotení zamerala na komplexnú kvalitu architektonicko-urbanistického riešenia,
ekonomickú realizovateľnosť a udržateľnosť projektu. V závere marca sa začne priame
rokovacie konanie s víťazom súťaže, ktorý na základe svojho architektonického návrhu
spracuje celkový projekt. V lokalite na Jesenského ulici sa predbežne plánuje postaviť
60 bytov. Zámerom mesta je poskytnúť v nich dostupné bývanie pre ľudí, ktorí splnia
stanovené podmienky. Môže ísť napríklad o tzv. štartovacie bývanie pre mladé rodiny.

V Krásnej začali s výstavbou Centra komunitných
sociálnych služieb

V mestskej časti Košice – Krásna vznikne Centrum komunitných sociálnych služieb pre
tých najzraniteľnejších, ktorí v ňom nájdu rodinné prostredie a zároveň pracovné
príležitosti. Novostavba s kapacitou 46 miest bude pozostávať zo zariadenia pre
seniorov, zariadenia pre opatrovateľskú službu, útulku pre rodiny s deťmi a objektu pre
služby a spoločné činnosti. Ambíciou centra bude zlepšiť kvalitu života ľudí, ktorí sú z
rôznych dôvodov odkázaní na pomoc spoločnosti. Okrem pobytových služieb bude
centrum poskytovať aj stravovacie, opatrovateľské či prepravné služby. Výstavba za
1,86 milióna eur potrvá 18 mesiacov, prví klienti by mohli sociálnu pomoc využívať
koncom budúceho roka.

Mesto Košice poslalo 50 000 eur Steel aréne,
aby mohla aj ďalej fungovať

Finančná stabilizácia a ďalší rozvoj Steel arény je jedným z hlavných zámerov
podpísaného Memoranda o porozumení medzi Slovenským olympijským a športovým
výborom (SOŠV) a občianskym združením (o.z) Košická aréna, ktoré prevádzkuje tento
multifunkčný komplex. Vzhľadom na kritickú finančnú situáciu Steel arény, poslalo
mesto v polovici marca na zabezpečenie jej prevádzky sumu 50 000 eur. Ak by sa tak
nestalo, od budúceho mesiaca by Steel aréna prestala splácať svoje záväzky voči
dodávateľom energií a zamestnancom.

Ťažko zdravotne postihnuté osoby už môžu
v Košiciach všade bezplatne parkovať

Mesto Košice pripomína občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), že na
základe prijatej novely Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na území mesta Košice došlo v závere uplynulého roka
k zmenám týkajúcich sa možnosti zakúpenia bezplatného parkovacieho lístka po dobu
dvoch hodín. Schválené úpravy VZN zlepšujú možnosť parkovania týchto osôb a pri
zakúpení bežnej rezidentskej parkovacej karty zvýhodňujú aj osoby žijúce v spoločnej
domácnosti s občanom ŤZP. Oslobodenie od úhrady za parkovné sa po zmenách vo
VZN okrem doterajších vyhradených miest pre osoby TŽP rozšírilo na všetky parkovacie
miesta. Bezplatné parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je zároveň
držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, je možné maximálne 2 hodiny denne výlučne po
zakúpení nulového elektronického lístka.

TEHO vráti svojim odberateľom za preplatky
za teplo viac než 1,1 milióna eur

Tepelné hospodárstvo s.r.o. (TEHO) vráti tisíckam domácností časť finančných
prostriedkov, ktoré v roku 2020 zaplatili vo svojich faktúrach za teplo a ohrev teplej
vody. TEHO uhradí peniaze na účty správcovských spoločností, ktoré ich následne
podľa skutočne vyfakturovaných nákladov rozúčtujú medzi jednotlivé domácnosti už
začiatkom budúceho mesiaca.

Čo čaká cyklodopravu v Košiciach?

Smart Cities klub organizoval tento rok už šiesty ročník každoročnej konferencie
„Slovensko na ceste k Smart Cities“. Nosnou témou aktuálneho ročníka bola „Adaptácia
na zmenu klímy v samosprávach“. Zástupcovia miest si s odborníkmi a zástupcami
štátnej správy počas roka vymieňajú svoje skúsenosti o tom, ako prinášať moderné
riešenia na Slovensko. Cieľom je závery z týchto rozhovorov pretaviť do konkrétnych
zlepšení v mestách. Košice na konferencii zastupoval viceprimátor Marcel Gibóda,
ktorý predstavil aktivity a projekty na ceste k Európskemu zelenému mestu
a diskutoval o boji, ktorý sa medzi automobilovou a cyklodopravou zvádza aj v našom
meste.

V Košiciach vyrástli hmyzie hotely

Správa mestskej zelene v Košiciach rozmiestnila v meste v rámci pilotného projektu
hmyzie domčeky. Pri ich rozmeroch ich dokonca môžeme smelo nazvať aj hotelmi či
mestami. Prvé dva osadili v Mestskom parku (MČ Staré Mesto) a Zuzkinom parku (MČ
Západ). Cieľom projektu je podporiť rozmanitosť hmyzu poskytnutím útočiska pred
predátormi a priestoru na rozmnožovanie.
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Newsletter mesta Košice sme si Vám dovolili zaslať na základe Vášho záujmu
o novinky primátora mesta Košice. V prípade nesúhlasu sa z odoberania
tohto newslettera môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť.
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