
1 
 

 

Vstupná správa pre spracovanie PHRSR/IUS UMR  

(31.12.2021) 
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Mesto Košice, Baška, Belža, Beniakovce, Bočiar, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Družstevná pri Hornáde, Geča, Gyňov, Haniska, 
Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kokšov-Bakša, Kostoľany nad 
Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Olšany, Malá 
Ida, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Klátov, Ploské, 
Rozhanovce, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Sokoľ, Sokoľany, 
Trebejov, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Ida, 
Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Klátov, Zlatá Idka, Ždaňa. 
 

Plánovacie obdobie: 2021-2027  s výhľadom do roku 2030 

Gestor prípravných prác a jeho kontaktné 

údaje: 

Ing. Richard Dlhý, vedúci Oddelenia strategického rozvoja, 

Mesto  Košice 

Tel.: 055 6419373, E-mail: richard.dlhy@kosice.sk  

Koordinátor prípravných prác: Ing. Štefan Daňo, vedúci Referátu strategického rozvoja, 

 Mesto Košice 

Tel.: 055/6419287, E-mail: stefan.dano@kosice.sk  

Členovia prípravného tímu/spracovatelia 

vstupnej správy: 

Referát strategického rozvoja, Mesto Košice 

Členovia Kooperačných rád UMR  Kooperačná rada bude vytvorená v januári 2021. Bude tvorená 
zástupcami  územnej samosprávy (Mesto Košice, MČ , obce) 
tvoriacimi UMR, podnikateľského a akademického sektora, 
štátnej správy a občianskej spoločnosti a regionálnej 
samosprávy. 

 

A. Základné údaje 

 

1. Potenciály, výzvy, problémy, impulzy a hlavné ciele PHRSR / IÚS UMR 

1.1 Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

 
K hlavným impulzom na prípravu nového strategického dokumentu patria: 
- koniec platnosti aktuálneho rozvojového dokumentu mesta Košice  "Program rozvoja mesta Košice 2015 - 
2020 (2025)  a rozvojových dokumentov  väčšiny budúcich členských obcí UMR najneskôr do roku 2023, 
- začiatok nového programového obdobia Európskej únie na roky 2021 – 2027 , 
- potreba zefektívnenia väzieb medzi mestom a okolitými obcami v rámci mestskej funkčnej oblasti,  
- potreba integrovaného prístupu k lepšiemu  využívaniu existujúceho potenciálu v území  a k znižovaniu 
zraniteľnosti   územia, potreba koordinácie zámerov národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. 
- potreba adaptácie na nové  strategické ciele a zámery  na úrovni Slovenskej republiky  a Európskej únie. 
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1.2 Potenciály, hlavné výzvy a problémy, na ktoré PHRSR reaguje (zhrnutie výstupov inventarizácie a analýz)  

 
 
Územie funkčnej  oblasti mesta Košice leží v Košickej kotline v širokom údolí rieky Hornád. Predstavuje územie 
s populáciou  294 tisíc obyvateľov  a tvorí viac ako tretinu celej populácie v Košickom kraji. V území UMR je 
umiestnený najmä hutnícky a strojársky priemysel, informačné a technologické firmy. V Košiciach  pôsobia tri 
univerzity a detašované pracoviská ďalších štyroch vysokých škôl, ktoré vytvárajú predpoklady na rozvoj 
výskumu, vývoja a inovácií. Mesto Košice predstavuje silné centrum,  do ktorého  prichádza  za povinnosťami  
a voľnočasovými aktivitami viac ako 55 tisíc ľudí denne. 
Územie sa vyznačuje  veľkým historicko-kultúrnym a prírodným  potenciálom, ktorý vytvára podmienky na 
rozvoj rekreácie obyvateľov priamo v  meste a aj jeho okolí a vytvára predpoklady rozvoj odvetví súvisiacich 
s cestovným ruchom a kultúrou ( kreatívny priemysel).   Mesto Košice získalo niekoľko významných titulov ako 
Európske hlavné mesto kultúry 2013,  Európske mesto športu 2016, v roku 2017 im bol priznaný štatút UNESCO 
Creative City of Media Arts a taktiež titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva v roku 2019. V súčasnosti sa 
uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto pre rok  2023. 
 
Mesto Košice ako budúci spracovateľ strategického dokumentu pre územie UMR  zrealizovalo v rámci prípravy 
na budúce plánovanie  a ďalšie smerovanie rozvoja mesta a jeho funkčnej oblasti   kroky v troch líniách: 

1. vyhodnotenie stavu a spôsobu plánovania mestom Košice prostredníctvom revízie existujúcich 
strategických a plánovacích dokumentov v kontexte štruktúry, zdrojov a tém, 

2. zber, spracovanie a vyhodnotenie dát vo vybraných témach,  
3. zisťovanie potrieb, preferencií a zámerov  subjektov územnej samosprávy a sociálno-ekonomických 

partnerov pôsobiacich v meste a jeho okolí realizované prostredníctvom dotazníkového prieskumu a 
diskusií vo fokusových skupinách. 

 
Na základe odporúčaní z  výstupov týchto analýz a aktivít bude  pri spracovaní nového dokumentu pozornosť 
venovaná nielen príležitostiam, výzvam a  problémom územia, ale aj samotnému princípu tvorby dokumentu v 
užšom prepojení na dáta  zohľadňujúce  limity (regulatívy, obmedzenia, zámery a pod.), infraštruktúru 
(dopravná, technická, zelená, modrá a pod.) a samotný kontext (atraktivita územia, historický, environmentálny 
kontext a pod.). 
 
K hlavným problémom, na ktoré by mal pripravovaný dokument reagovať patria najmä problémy 
z environmentálnej oblasti, sociálnej oblasti a spravovania vecí verejných v prospech komunít.  
 
Z environmentálneho hľadiska k najväčším problémom v území patrí vysoká zraniteľnosť územia na dopady 
zmeny klímy a zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov. 
O vysokej zraniteľnosti územia na dopady zmeny klímy a teda aj potrebe reagovať na tento problém svedčia: 

 častejšie a intenzívnejšie horúčavy v území, v meste umocnené vysokým podielom zastavanej plochy, 
ktoré majú za následok zvyšovanie teploty,  

 častejšie a dlhšie obdobia sucha, ktoré  majú za následok pokles vlhkosti vzduchu a zrážok, vyschýnanie 
pôdy a vodných zdrojov, 

 zrážky búrkového charakteru, ktoré spôsobujú lokálne povodne na tokoch v území (najmä na rieke 
Hornád). 
 

Zvyšujúce sa emisie v území ovplyvňuje najmä: 
 doprava, 
 spotreba energií, 
 produkcia odpadov.  

 
Predpoveď vývoja emisií z automobilovej dopravy medzi rokmi 2015 a 2030 v meste Košice predpokladá 
stúpajúcu tendenciu: 
Rok  CO2 (t/km)  NOx (t/km)  CO (t/km)  SO2 (t/km)  HC (t/km)  Celkom 
2015  388,84   10,1518  11,6805  0,0126   6,9667   417,6565 
2030  472,18   12,3546  14,2376  0,0154   8,5269   507,3145 
 
Z pohľadu deľby prepravnej práce mala v roku 2015 najvyšší podiel osobná automobilová doprava (  automobily 
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48%, verejná doprava 41%, peši 9%, cyklisti 2%) a jej narastajúci podiel môže predstavovať v budúcnosti 

ohrozenie. Podľa spracovanej emisnej bilancie  najväčší objem emisií  v meste Košice produkuje využívanie 

budov (57 %) a na druhom mieste je energetika vrátane výroby tepla (36 %). Spolu predstavujú dominantnú 

zložku emisného balíka Košíc (93 %). Tretím zdrojom emisií CO2 je doprava a veľmi malý podiel má verejné 

osvetlenie. Z tohto dôvodu je potrebné zamerať sa aj na znižovanie energetickej náročnosti budov. 

Z pohľadu sociálneho zabezpečenia mesto Košice a jeho funkčné územie potrebuje čeliť najmä zvyšovaniu  

priemerného veku  obyvateľov (Košice, v roku 2006 – 37,82 roka a v roku 2013 – 40,22 roka), čo môže mať za 

následok zvyšujúci sa počet ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a vyvoláva potrebu pre zabezpečovanie 

podmienok pre zdravý životný štýl seniorov.  Sociálno-ekonomická marginalizácia vybraných skupín obyvateľov 

má rastúci trend, keďže sa dlhodobo tento problém nedarí riešiť. Vzhľadom ku skutočnosti, že  systém 

poskytovania sociálnej pomoci a starostlivosti je zabezpečovaný z viacerých úrovní je  pociťovaná nedostatočná 

kooperácia a koordinácia kľúčových aktérov v sociálnej oblasti. 

Z pohľadu fungovania samosprávy ako najväčšie problémy sú dlhodobo pociťované  zdĺhavé a duplicitné  

procesy  pri výkone kompetencií verejnej správy, izolované prístupy v riadení na jednotlivých úrovniach,  nízka 

miera zapojenia komunít  do  procesov v samospráve  a zabezpečovanie kvality života, ktorú požaduje miestna 

komunita napríklad  aj v oblasti bezpečnosti obyvateľov  (31% obyvateľov sa necíti v noci bezpečne v meste 

Košice)  a  vo vytváraní podmienok na aktívne trávenie voľného času (38% obyvateľov Košíc nie je so 

športovými možnosťami v meste). 

 
Zdroje informácií: Plán udržateľnej mobility mesta Košice, 2015; Základná emisná bilancia mesta Košice, 2020; 
Analýza zraniteľnosti na dopady zmeny klímy, KRI, 2020 ,  Plán komunitných služieb mesta Košice 2016 -2021, 
prieskum EK, Porovnanie spokojnosti obyvateľov EÚ miest, 2020.  

 

1.3 Strategický prístup vrátane vízie, hlavného cieľa a priorít  

 
Hlavný princíp rozvoja územia smeruje k budovaniu odolného, inkluzívneho, bezpečného a udržateľného mesta 
a jeho okolia, založeného na zodpovednom spravovaní v prospech svojich obyvateľov.   
 
Uvádzané navrhované priority budúceho rozvoja reagujú  predovšetkým na hlavné problémy a výzvy, ktorým 
mesto a jeho okolie potrebuje čeliť: 
 
Priorita č. 1  Zelené územie  
Priorita č. 2  Sociálna pomoc  
Priorita č. 3  Kvalitné verejné služby  
 
Hlavný cieľ a vízia rozvoja budú nadefinované v procese tvorby  PHRSR a s ohľadom na najvýznamnejší 
rozvojový potenciál územia.  Priority reagujúce na rozvojový potenciál územia a ďalšie problémy budú 
zadefinované v procese spracovania PHRSR. 
 
PHRSR ako základný rozvojový dokument  mesta / obce bude  vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore 
regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zákona č. 309/2014 Z. z. Bude vypracovaný v súlade s cieľmi 
a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Cieľmi politiky súdržnosti Európskej únie , Víziou 
a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 a ďalších relevantných strategických dokumentov. 
 

 
1.4 Strategické, špecifické ciele a kľúčové nástroje implementácie PHRSR priradené k jednotlivým prioritám 

(K jednotlivým cieľom budú definované aj ukazovatele v polohe kompozitných ukazovateľov merateľnej 

zmeny ako základ pre definovanie výstupových ukazovateľov na úrovni projektov) 
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Navrhované strategické a špecifické ciele v zmysle priorít podľa 1.3: 
 
Priorita č. 1  Zelené územie   
 
Prioritu navrhujeme napĺňať prostredníctvom nasledujúcich strategických a špecifických cieľov: 
Strategický cieľ  1.1            Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1 Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          

nemotorovej dopravy 
Špecifický cieľ    1.1.2 Znížiť energetickú náročnosť  budov  
Špecifický cieľ    1.1.3         Efektívnejšie zhodnocovať odpady v území 
Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
 
Strategický cieľ 1.2             Znížiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy v území UMR 
Špecifický cieľ   1.2.1          Zvýšiť podiel zelenej a modrej  infraštruktúry v území, revitalizovať toky  
Špecifický cieľ   1.2.2          Zlepšiť hospodárenie s vodou 
Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
                                                                                            
 
Priorita č. 2 Sociálna pomoc  
 
Prioritu navrhujeme napĺňať  prostredníctvom nasledujúcich strategických a špecifických cieľov: 
 
Strategický cieľ   2.1           Zvýšiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb pre odkázané skupiny obyvateľov a 

zlepšiť  príležitosti pre aktívne starnutie 
Špecifický cieľ     2.1.1        Skvalitniť infraštruktúru a integrovať služby pre poskytovanie sociálnej pomoci  
Špecifický cieľ     2.1.2        Skvalitniť voľnočasovú infraštruktúru  pre aktívne trávenie voľného času seniorov  
Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
 
Strategický cieľ  2.2            Zlepšiť socioekonomické podmienky ľudí žijúcich v prostrední marginalizovaných 

komunít, ľudí v ťažkej životnej situácii (napr. ľudia bez domova) a mladých ľudí / detí 
z rizikového prostredia 

Špecifický cieľ   2.2.1          Podporovať nájomné bývanie 
Špecifický cieľ   2.2.2          Zvýšiť možnosti uplatnenia ohrozených skupín na trhu práce 
Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
 
Strategický cieľ 2.3              Skvalitniť služby verejného sektora s dôrazom na ohrozené skupiny 
Špecifický cieľ   2.3.1           Zavádzať inovatívne prístupy  (produkty, procesy, služby a pod.) 
Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
 
 
Priorita č. 3 Kvalitné verejné služby  
 
Prioritu  navrhujeme napĺňať prostredníctvom nasledujúcich strategických a špecifických cieľov: 
 
Strategický cieľ  3.1             Skvalitniť služby verejného sektora 
Špecifický cieľ    3.1.1          Zvýšiť úroveň digitálnej komunikácie verejných inštitúcií s občanmi 
Špecifický cieľ    3.1.2          Budovať kapacity vo verejnej správe a zavádzať participatívne procesy 
Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
 
Strategický cieľ  3.2             Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a predchádzanie problémovým javom 
Špecifický cieľ    3.2.1          Zvýšiť fyzickú bezpečnosť obyvateľov  
Špecifický cieľ    3.2.2          Zvýšiť kybernetickú bezpečnosť 
Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
 
Strategický cieľ  3.3             Posilňovanie komunít prostredníctvom vytvárania  priestoru na voľnočasové aktivity 
Špecifický cieľ    3.3.1          Skvalitniť a sprístupniť športovú infraštruktúru pre verejnosť  
Špecifický cieľ    3.3.2          Skvalitniť  a sprístupniť kultúrnu infraštruktúru pre verejnosť 
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Ukazovateľ zmeny bude navrhnutý v procese tvorby dokumentu 
 
Strategické a špecifické ciele pre priority reagujúce na rozvojový potenciál územia a ďalšie problémy budú 
zadefinované v procese spracovania PHRSR. 
 

1.5 Integrované investičné balíčky pre implementáciu PHRSR UMR 

 

 

 
Napĺňanie jednotlivých priorít navrhujeme realizovať prostredníctvom nasledovných strategických investičných 
balíčkov pre územie UMR.  
 
Jednotlivé strategické investičné  balíčky sú  zostavované na základe zámerov, ktoré sme obdržali od  oslovených 
partnerských obcí UMR.    Vzhľadom k súčasnej situácií tento proces nie je ukončený a  budeme  v ňom ďalej 
pokračovať  aj v r. 2021 , s oslovením a so zapojením ďalších   relevantných partnerov,  vrátane štátnej správy 
a subjektmi na národnej úrovni a ostatnými socio- ekonomickými  partnermi z UMR  . Navrhované strategické 
investičné balíčky plánujeme s partnermi ďalej komunikovať a upresňovať v priebehu januára – februára 2021. 
 
Priorita č. 1 Zelené územie 
 
Strategický investičný balíček 1:   SMART integrovaný dopravný systém  
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území z dopravy a vysoký podiel osobnej 
automobilovej dopravy 
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  Podiel verejnej osobnej dopravy na prepravenej 
deľbe práce, ďalšie indikátory budú navrhnuté po odbornej diskusii  
Požiadavky na národnú úroveň, KSK:  Vytvorenie podmienok pre vylúčenie kamiónovej dopravy mimo obec 
Bočiar 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 9,615 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty na úrovni UMR: 

Názov projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia odbavovacieho systému vo 
VOD, spoločný tarifný systém pre IDS 

0,595 mil.  € Mesto Košice, Dopravný 
podnik mesta Košice (ďalej 
DPMK), IDS Východ s.r.o. 

Modernizácia prestupových uzlov 
a terminálov Krásna, Sever 

4 mil. € Mesto Košice, DPMK, IDS 
Východ, s.r.o. 

Riešenie statickej dopravy s meste Košice 
(smart parkovanie) 

5 mil. € Mesto Košice  

Spolu  9,595 mil. €  

 
 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom na úrovni UMR: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Kampane na využívanie verejnej osobnej 
dopravy 

0,02 mil. € Mesto Košice , obce UMR 

Nové mestské centrum v Košiciach / 
 nové administratívne centrum  
(riešenie dopravnej situácie) 

 Mesto Košice, subjekty 
verejnej  správy, socio- 
ekonomickí partneri 
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Strategický investičný balíček 2:  Nízkoemisný  vozový park pre verejnú osobnú dopravu  
Riešený problém: vysoká produkcia skleníkových plynov z dopravy  
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie: -  výsledkové  (dopadov):   Podiel verejnej osobnej dopravy na  deľbe 
prepravnej práce, ďalšie indikátory budú navrhnuté po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Požiadavky na  KSK a zazmluvnených prepravcov v území : Obnova vozového parku v prímestskej autobusovej 
doprave , minibusy, elektromikrobusy 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 164,197 mil. €. 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Obnova vozového parku  MHD (električky, 
autobusy, trolejbusy) 

163 mil € Mesto Košice, DPMK 

Obnova vozového parku v prímestskej 
autobusovej doprave , minibusy, 
elektromikrobusy 

 Požiadavka na KSK 

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Automatické počítanie cestujúcich 1,147 mil.€ Mesto Košice, DPMK 

Nabíjacie stanice pre elektromobily 0,05 mil. € Obec Baška 

 
Strategický investičný balíček  3  :  Modernizovaná dopravná infraštruktúra pre verejnú osobnú dopravu 
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území z dopravy a vysoký podiel osobnej 
automobilovej dopravy 
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  Podiel verejnej osobnej dopravy na  deľbe 
prepravnej práce, ďalšie indikátory budú navrhnuté po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 190,955 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia električkových tratí  
a trolejových vedení 

166 mil. € Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia trolejových vedení 14 mil. € Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia dopraného dispečingu 
v DPMK (moduly na komunikáciu autobus - 
križovatka  

0,5 mil.  € Mesto Košice, DPMK 

Rekonštrukcie ciest a mostov v správe 
mesta 

10 mil. € Mesto Košice 

Rekonštrukcia ciest a mostov v rámci UMR  Požiadavka na KSK 

Spolu: 190, 5 mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Rekonštrukcia a vybudovanie  autobusových 
zastávok v prímestskej doprave, budovanie 
autobusových ník, SMART informačné 
panely pre IDS  

0,455 mil. € Košická Belá, Vyšný Klátov, 
Baška, Kostoľany nad 
Hornádom 

 



7 
 

 
Strategický investičný balíček  4  :  Komplexná sieť  dopravných  cyklotrás v území UMR 
Riešený problém: zvyšujúca sa  produkcia skleníkových plynov z dopravy  a vysoký podiel osobnej automobilovej 
dopravy  
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie výsledkové  -  výsledkové  (dopadov):  Podiel cyklistickej dopravy na  deľbe 
prepravnej práce 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 24,57  mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Chrbticová  os juh-sever cyklotrás na území 
UMR (EuroVelo 11, koridor rieky Hornád) 

7 mil € Samosprávy podľa katastrov 
(N. Myšľa 3,2 mil., Obec Nižná 
Myšľa, Kokšov -Bakša – 0,3 
mil. €, Košice – 1,9 mil.€,  

Chrbticová os  cyklotrás na území UMR 
východ  západ 

5   mil €  Samosprávy podľa katastrov, 

Spolu 12 mil.€  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Dobudovanie cyklistických prepojení  v UMR 
pre dopravné účely 

12,03 mil. € Samosprávy podľa katastrov 

Doplnková cyklo infraštruktúra, dopravné 
opatrenia  

0,5 mil.€ Samosprávy podľa katastrov 

Kampane na podporu nemotorovej dopravy  0,04 mil. € Mesto Košice, obce z UMR 

Spolu 12,57 mil. €  

 
Strategický investičný balíček  5  : Energetický manažment verejných budov  
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území, ktorú ovplyvňujú zlé tepelno-technické 
vlastností budov a ich zásobovanie energiami. 
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.2       Znížiť energetickú náročnosť  budov  
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov): bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 87,075  mil.  Eur 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Zníženie energetickej náročnosti   školskej 
infraštruktúry  

57,045  mil. € Mesto Košice, MČ, obce 
Budimír, Ždaňa, Košická Belá, 
Malá Ida, Kostoľany nad 
Hornádom, Rozhanovce, 
Hýľov, Valaliky, Sady nad 
Torysou, Sokoľ, Skároš 

Zníženie energetickej náročnosti   budov 
a verejno-prospešných objektov v správe 
samospráv. 

9,33 mil. € Mesto Košice, obce UMR 

Zlepšenie tepelno-technických vlastností 
polikliník v meste Košice a zdravotných 
stredísk  

3,8 mil. € Mesto Košice, Malá Ida, Sady 
nad Torysou 

Spolu 70,175 mil. €  
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Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia autobusového depa 
(zateplenie, rozvody energií) 

15 mil. € Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia umývacieho centra cestných 
vozidiel (výmena technológii umývacej linky, 
ČOV) 

1 mil.  Eur Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia technológie ČOV Čaňa 0,9 mil.  € Obec Čaňa 

Nové mestské centrum v Košiciach / 
 nové administratívne centrum  
(Zníženie energetickej náročnosti   budov) 

 Mesto Košice, subjekty 
verejnej  správy, socio- 
ekonomickí partneri 
 

Spolu 16,9 mil. € Eur  

 
 
Strategický investičný balíček  6  :  Manažment nakladania s odpadom 
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území ovplyvňovaná aj nízkou mierou recyklácie 
odpadu 
Strategický cieľ  1.1             Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.3         Efektívnejšie zhodnocovať odpady v území 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  : miera recyklácie odpadu, ďalšie indikátory budú 
doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené  
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 6,2057 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Zriadenie zberných dvorov a zberných  miest 
na zhromažďovanie vytriedených zložiek 
z triedeného komunálneho odpadu  a na 
zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného 
odpadu (kompostoviská) 

5.9257 mil. € Mesto Košice, Sokoľ, Nižná 
Myšľa, Baška, Budimír, Malá 
Ida, Rozhanovce, Milhosť, 
Sady nad Torysou, Družstevná 
pri Hornáde, Čaňa 

Centrá opätovného použitia  1 mil. € Mesto Košice 

Spolu 6,9257 mi. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Kampaň v boji proti nezákonnému 
umiestňovaniu odpadov 

0,1 mil. € Mesto Košice, obce UMR 

Budovanie  kontajnerovísk spoločne so 
separovanými nádobami, techniky na 
spracovanie odpadu a SMART riešeniami 
v triedení a evidovaní 

0,980 mil. € Mesto Košice v spolupráci 
s MČ,  Vyšný Klátov, Kostoľany 
nad Hornádom, Košický Bela, 
Hýľov, Sady nad Torysou 

Spolu: 1,080 mil. €  

 
 
Strategický investičný balíček  7  :  Manažment zelene 
Riešený problém: vysoká zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy spôsobená aj vysokým podielom 
zastavanej plochy 
Strategický cieľ 1.2             Znížiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy v území UMR 
Špecifický cieľ   1.2.1          Zvýšiť podiel zelenej a modrej  infraštruktúry v území, revitalizovať toky  
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  : Prírastok zelených plôch; podiel zastavanej 
a zelenej plochy, ďalšie indikátory budú doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň:  bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 15,215 mil. € 
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Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Rozširovanie parkovej zelene – nové parky  3 mil. € Mesto Košice, MČ 

Revitalizácia existujúcich parkov 
a biokoridorov  

8,145 mil. € Mesto Košice, MČ, Budimír, 
Rozhanovce, Skároš, Valaliky, 
Hýľov, Sady nad Torysou, 
Čaňa 

Environmentálne centrum zamerané na 
klimatickú zmenu Laborecká 

1,8 mil. € Mesto Košice, MČ Západ 

Spolu 12,585 mil. €  

  
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Regenerácia vnútroblokov a verejných 
priestranstiev 

2,63 mil. € Mesto Košice, MČ, Vyšný 
Klátov, Košická Belá, Bočiar, 
Sokoľ, Kostoľany nad 
Hornádom, Sady nad Torysou, 
Družstevná pri Hornáde  

Nové mestské centrum v Košiciach / 
 nové administratívne centrum  
(regenerácia verejného priestoru) 

 Mesto Košice, subjekty 
verejnej  správy, socio- 
ekonomickí partneri 
 

 
 
 
 
Strategický investičný balíček  8  :  Manažment  vody 
Riešený problém: vysoká zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy ovplyvnená aj  nízkou infiltračnou  
schopnosťou územia a nedostatočnou reguláciou tokov. 
Strategický cieľ 1.2             Znížiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy v území UMR 
Špecifický cieľ   1.2.1          Zvýšiť podiel zelenej a modrej  infraštruktúry v území, revitalizovať toky 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):   bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: Protipovodňové opatrenia na rieke Hornád a ďalších tokov, ktoré spravuje SVP, 
š.p.  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 22,42 mil. € (bez nákladov na protipovodňovú 
ochranu zo strany SVP, š.p.)  
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Protipovodňové opatrenia na rieke Hornád, 
Torysa 

Požiadavka na národnú 
úroveň 

SVP, š.p.  

Protipovodňové opatrenia na riekach 1,9 mil. € SVP, š.p., Malá Ida (Ida), Čaňa  

Prevencia zosuvov pôdy  1,6 mil. € Mesto Košice, Nižná Myšľa 

Revitalizácia Mlynského náhonu  2,0 mil. € Mesto Košice 

Regulácie miestnych tokov – 
protipovodňová ochrana obcí, 

6,95 mil. € Rozhanovce, Košická Belá, 
Ždaňa, Skároš, Družstevná p. 
H. 

Budovanie dažďových kanalizácií, úprava 
rigolov 

1,375 mil. € Sokoľ, Nižná Myšľa, Baška, 
Kostoľany nad Hornádom, 
Košická Belá, Rozhanovce 

Revitalizácia vodných plôch (Jazero – 
Košice, Budimír) 

6,46 mil. € Mesto Košice, Budimír, Hýľov,  

Spolu 20,285 mil. €  
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Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Budovanie vodozádržných opatrení 
(dažďové záhrady, komunitné záhrady, 
zelené strechy na verejných budovách, 
vodopriepustné plochy – parkoviská a pod). 

1,235  mil. € Košice, MČ, Sokoľ, Skároš 

Obnova fontán, studní  0,4 tis. € MČ Košice, Baška 

Revitalizácia areálov s vodnými prvkami   0,5 mil. € Obec Kostoľany n. H., Košice - 
MČ 

Monitoring kvality znečistených spodných 
vôd (Halda, USSK) za účelom ich lepšieho 
využívania 

Bude doplnené Obec Bočiar 
Mesto Košice 

Spolu 2,135 mil. €  

 
 
 
 
Strategický investičný balíček  9  :  Verejný vodovod a kanalizácia 
Riešený problém: vysoká zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy (prívalové dažde, vyschýnanie spodných 
vôd) 
Strategický cieľ 1.2             Znížiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy v území UMR 
Špecifický cieľ   1.2.2          Zlepšiť hospodárenie s vodou 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu:  69,928 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Dobudovanie a vybudovanie  kanalizácie 
 

 Obec Sokoľ, Vyšný Klátov, 
Nižná Myšľa, Kokšov-Bakša, 
Belža, Košice (MČ), Budimír, 
Ždaňa, Košická Polianka, Zlatá 
Idka, Košická Belá, Milhosť, 
Nižná Hutka, Skároš, Vyšná 
Myšľa, Ploské, Haniská, 
Trstené pri Hornáde, Sady nad 
Torysou, Seňa, Čaňa 

Rekonštrukcia a dobudovanie  vodovodu, 
rekonštrukcia  vodojemov 

 Obec Sokoľ, Vyšný Klátov, 
Košice (MČ), Košická Belá, 
Milhosť, Vyšná Myšľa, Hýľov, 
Trstené pri Hornáde, sady nad 
Torysou, Čaňa 

Čističky odpadových vôd  Obec Sokoľ, Nižná Myšľa, 
Košická Polianka, Zlatá Idka, 
Košice (MČ), Trstené pri 
Hornáde 

Spolu 69,928 mil. €  

 
 
Priorita č. 2  – Sociálna pomoc 

Strategický investičný balíček  10  :  Sociálne služby s dôrazom na seniorov, odkázané osoby a ľudí/rodiny v 

ohrození   

Riešený problém: zvyšujúci sa vek obyvateľov a počet ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť 
Strategický cieľ   2.1           Zvýšiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb pre odkázané skupiny obyvateľov a 
zlepšiť  príležitosti pre aktívne starnutie 
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Špecifický cieľ     2.1.1        Skvalitniť infraštruktúru a integrovať služby pre poskytovanie sociálnej pomoci  
Špecifický cieľ     2.1.2        Skvalitniť voľnočasovú infraštruktúru  pre aktívne trávenie voľného času seniorov 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):   bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Požiadavky na úroveň VÚC: zriaďovanie DSS 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 24,81 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia  a vybudovanie stredísk 

sociálnej pomoci, DSS v UMR na 

integrovanom prístupe 

18,4 mil. € Mesto Košice, Baška, Kokšov-

Bakša, Čaňa 

Zavedenie IT v TSS (opatrovateľská služba) 0,1 mi. € Mesto Košice, MČ 

Vybudovanie a transformácia denných 

stacionárov 

6,19  mil. €  Sokoľ, Budimír, Malá Ida, 

Združenie obcí Hornád, 

Kokšov-Bakša, Skároš, 

Valaliky, Družstevná p.H. 

Spolu 24,69 mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Opatrovateľská služba  0,1 mil. € Obec Kostoľany n. H., Košická 

Belá 

Networking poskytovateľov sociálnych 

služieb  

0,02 mi. € Mesto Košice, obce UMR 

 
Strategický investičný balíček  11  :  Podpora mladých ľudí a detí, s dôrazom na mladých ľudí a deti v ohrození 

Riešený problém: rastúci trend sociálno-ekonomickej marginalizácie vybraných skupín obyvateľov 
Strategický cieľ  2.2             Zlepšiť socioekonomické podmienky ľudí žijúcich v prostrední marginalizovaných 

komunít, ľudí v ťažkej životnej situácii (napr. ľudia bez domova) a mladých ľudí / detí z 
rizikového prostredia 

Špecifický cieľ   2.2.1          Podporovať nájomné bývanie 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  podiel nájomných bytov v celkovom fonde, ďalšie 

indikátory budú doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 15,066 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Nájomné byty na území UMR 10,784 mil.  € Mesto Košice, Sokoľ, Milhosť, 

Košická Belá, Kostoľany nad 

Hornádom, Skároš , Čaňa 

Komunitné centrá vrátane núdzového 

bývania 

3,692 mil. € Košice, Sokoľ 

Spolu 14,476 mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Voľnočasová infraštruktúra 0,59 mil. € Košice – MČ Sever, Nižná 

Myšľa, Kostoľany nad 

Hornádom, Hýľov 
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Strategický investičný balíček  12  :  Podpora sociálneho podnikania 

Riešený problém: rastúci trend sociálno-ekonomickej marginalizácie vybraných skupín obyvateľov 
Strategický cieľ  2.2             Zlepšiť socioekonomické podmienky ľudí žijúcich v prostrední marginalizovaných 

komunít, ľudí v ťažkej životnej situácii (napr. ľudia bez domova) a mladých ľudí / detí z 
rizikového prostredia 

Špecifický cieľ   2.2.2          Zvýšiť možnosti uplatnenia ohrozených skupín na trhu práce 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  podiel subjektov sociálnej ekonomiky na 

zamestnávaní znevýhodnených osôb 
Požiadavky na národnú úroveň:  bude doplnené 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 3,5 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Integrovaná Terasa – vytvorenie možnosti 

zamestnania  pre ľudí bez domova, bez 

práce, bez zázemia a stáleho príjmu + 

nízkoprahové centrum pre postihnutých ľudí 

1,2 mil. € Košice - MČ Západ  

Administratívne priestory pre sociálny 

podnik 

0,2 mil. € Budimírske služby s.r.o.  RSP 

Technologické vybavenie soc. podniku  0,85 mil.  € Obec Kostoľany n. H., Košická 

Belá , Družstevná p.H. 

Sociálny podnik 1,2 mil. €  Mesto Košice, Skároš, Sady 

nad Torysou 

Spolu 3,45 mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Vytvorenie systému podpory fungovania 

sociálnych podnikov na území obce 

Bude doplnené  Obec Rozhanovce 

Vytvorenie siete sociálnych podnikov na 

území UMR 

0,05 mil. € Obce UMR 

 
Priorita č. 3 – Kvalitné verejné služby 
 
Strategický investičný balíček  13  :  Digitálna transformácie služieb verejného sektora 

Riešený problém:   zdĺhavé a duplicitné  procesy  pri výkone kompetencií samosprávy 
Strategický cieľ  3.1             Skvalitniť služby verejného sektora 
Špecifický cieľ    3.1.1          Zvýšiť úroveň digitálnej komunikácie verejných inštitúcií s občanmi 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):   bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: -  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 4,367 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Digitálna transformácia Magistrátu mesta 
Košice a obchodných spoločností mesta 
(SW, HW) 

2,6 mil. € Mesto Košice 

Rozvoj elektronickej komunikácie a služieb 
voči klientom – digitalizácia obecných 
úradov na území UMR (SW, HW) 

0,595 mil. € Košice – MČ, Sokoľ, Malá Ida, 
Rozhanovce 

Spolu 3,195 mil. €  
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Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 
 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Nákup počítačovej techniky a príslušenstva 
pre samosprávu  

0,03 mil. € Obec Vyšný Klátov 

Informačný portál  1,1 mil. € Košice - MČ Západ 

Elektronická informačná tabula obce 0,042 mil.  € Obec Kostoľany n. H. , Košická 
Belá 

Spolu 1,172 mil. €  

 
 
Strategický investičný balíček  14  :  Budovanie kapacít vo verejnej správe 
Riešený problém: nízka miera zapojenia občanov do procesov samosprávy 
Strategický cieľ  3.1             Skvalitniť služby verejného sektora 
Špecifický cieľ    3.1.2          Budovať kapacity vo verejnej správe a zavádzať participatívne procesy 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  bude doplnené po odbornej diskusii  
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 0,265 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Vzdelávanie zamestnancov (digitálne 
zručnosti, jazykové, odborné), Vybudovanie 
analyticko-strategických jednotiek 

0,265 mil. € Košice, MČ, obce UMR 

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: bude doplnené 
           
Strategický investičný balíček  15  :  Bezpečnosť obyvateľov 

Riešený problém: bezpečnosť obyvateľov 
Strategický cieľ  3.2             Zvýšiť bezpečnosti obyvateľov a predchádzanie problémovým javom 
Špecifický cieľ    3.2.1          Zvýšiť fyzickú bezpečnosť obyvateľov  
Špecifický cieľ    3.2.2          Zvýšiť kybernetickú bezpečnosť 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 27,683 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Verejné osvetlenie 24,12 mil. € Mesto Košice, MČ, Sokoľ, 
Vyšný Klátov, Nižná Myšľa, 
Baška, Košická Belá, Skároš, 
Trstené pri Hornáde, Hýľov 

Inštalácia a doplnenie kamerového systému  1,025 mil. € Košice – MČ, Obec Sokoľ, 
Vyšný Klátov, Nižná Myšľa, 
Baška, Budimír, Ždaňa, 
Kostoľany nad Hornádom, 
Košická Belá, Malá Ida, 
Rozhanovce, Skároš, Hýľov, 
Trstené 

Bezpečné  priechody pre chodcov 2,0 mil. € Mesto Košice 

Spolu  27,145  mil. €  
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Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Inštalácia systémov  včasného varovania 0,538 mil. € Košice – MČ, Sokoľ, Ždaňa 

 

Strategický investičný balíček  16  :  Aktívne trávenie voľného času 

Riešený problém: nedostatočná dostupnosť voľnočasovej infraštruktúry pre rozvoj komunít 
Strategický cieľ  3.3             Posilňovanie komunít prostredníctvom vytvárania  priestoru na voľnočasové aktivity 
Špecifický cieľ    3.3.1          Skvalitniť a sprístupniť športovú infraštruktúru pre verejnosť  
Špecifický cieľ    3.3.2          Skvalitniť  a sprístupniť kultúrnu infraštruktúru pre verejnosť 
Navrhované Indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):    bude doplnené po odbornej diskusii  
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 28,827 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry 
(indoor) 

13,266 mi. €  Mesto Košice, MČ, Ždaňa, 
Zlatá Idka,  

Výstavba a rekonštrukcia športovej 
infraštruktúry (outdoor – bežecké ovály, 
workoutové ihriská, futbalové ihriská, 
ľadové plochy) 

6,545 mil. € Mesto Košice, MČ, Sokoľ, 
Bočiar, Vyšný Klátov, Nižná 
Myšľa, Baška, Ždaňa, 
Kostoľany nad Hornádom, 
Valaliky, Trstené pri Hornáde, 
Hýľov, Družstevná p.H, Čaňa 

Cykloturistická infraštruktúra 
(cykloturistické trasy, singletrackové trasy, 
pumptrack a pod.) 

0,1 mil. € Košice, Ždaňa, Vyšný Klátov, 
Skároš 

Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry 2,85 mil. € Košice – MČ, Nižná Mašľa, 
Skároš, Trstené pri Hornáde 

Spolu 22, 961 mil.€  

 
 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Detské ihriská a centrá 0,265 mil. € Košice – MČ, Ždaňa, Kostoľany 
nad Hornádom 

Dobudovanie kultúrnej historickej 
infraštruktúry  

4,6 mil. € Nižná Myšľa, Skároš, Trstené 
pri Hornáde 

Oddychové zóny, turistické atraktivity 
(vyhliadková veža) 

1  mil. € Budimír, Košice – MČ,Trstené 
pri Hornáde, Skároš, 

Spolu 5,865 €  

 
 

 

1.6. Kľúčové projekty a balíčky komplementárnych operácií/projektov zaradené do IUI (financovateľných 

z prostriedkov EU) 

 
Do IUI navrhujeme zaradiť všetky vyššie uvedené strategické investičné balíčky. Rozsah a úprava navrhovaných 
strategických investičných balíčkov bude realizovaná v závislosti od nastavených podmienok čerpania EÚ 
zdrojov  pre programové obdobie 2021 – 2027 a výšky pridelených alokácií. 
 
Integrované územné investície reagujú na zadefinované priority a to nasledovne: 
IÚI Reakcia na zmenu klímy v UMR  (Priorita č. 1 Zelené územie) 
IÚI Sociálne zabezpečenie v UMR  (Priorita č. 2 Sociálna pomoc) 
IÚI Bližšie k občanom v UMR  (Priorita č. 3 Kvalitné verejné služby) 
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IÚI Reakcia na zmenu klímy v UMR  (Priorita č. 1 Zelené územie) 
 
Strategický investičný balíček 1:   SMART integrovaný dopravný systém  
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území z dopravy a vysoký podiel osobnej 
automobilovej dopravy 
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  Podiel verejnej osobnej dopravy na prepravenej 
deľbe práce, ďalšie indikátory budú navrhnuté po odbornej diskusii  
Požiadavky na národnú úroveň, KSK:  Vytvorenie podmienok pre vylúčenie kamiónovej dopravy mimo obec 
Bočiar 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 9,615 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty na úrovni UMR: 

Názov projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia odbavovacieho systému vo 
VOD, spoločný tarifný systém pre IDS 

0,595 mil.  € Mesto Košice, Dopravný 
podnik mesta Košice (ďalej 
DPMK), IDS Východ s.r.o. 

Modernizácia prestupových uzlov 
a terminálov Krásna, Sever 

4 mil. € Mesto Košice, DPMK, IDS 
Východ, s.r.o. 

Riešenie statickej dopravy s meste Košice 
(smart parkovanie) 

5 mil. € Mesto Košice  

Spolu  9,595 mil. €  

 
 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom na úrovni UMR: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Kampane na využívanie verejnej osobnej 
dopravy 

0,02 mil. € Mesto Košice , obce UMR 

Nové mestské centrum v Košiciach / 
 nové administratívne centrum  
(riešenie dopravnej situácie) 

 Mesto Košice, subjekty 
verejnej  správy, socio- 
ekonomickí partneri 
 

 
Strategický investičný balíček 2:  Nízkoemisný  vozový park pre verejnú osobnú dopravu  
Riešený problém: vysoká produkcia skleníkových plynov z dopravy  
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie: -  výsledkové  (dopadov):   Podiel verejnej osobnej dopravy na  deľbe 
prepravnej práce, ďalšie indikátory budú navrhnuté po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Požiadavky na  KSK a zazmluvnených prepravcov v území : Obnova vozového parku v prímestskej autobusovej 
doprave , minibusy, elektromikrobusy 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 164,197 mil. €. 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Obnova vozového parku  MHD (električky, 
autobusy, trolejbusy) 

163 mil € Mesto Košice, DPMK 

Obnova vozového parku v prímestskej 
autobusovej doprave , minibusy, 
elektromikrobusy 

 Požiadavka na KSK 
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Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Automatické počítanie cestujúcich 1,147 mil.€ Mesto Košice, DPMK 

Nabíjacie stanice pre elektromobily 0,05 mil. € Obec Baška 

 
Strategický investičný balíček  3  :  Modernizovaná dopravná infraštruktúra pre verejnú osobnú dopravu 
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území z dopravy a vysoký podiel osobnej 
automobilovej dopravy 
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  Podiel verejnej osobnej dopravy na  deľbe 
prepravnej práce, ďalšie indikátory budú navrhnuté po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 190,955 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia električkových tratí  
a trolejových vedení 

166 mil. € Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia trolejových vedení 14 mil. € Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia dopraného dispečingu 
v DPMK (moduly na komunikáciu autobus - 
križovatka  

0,5 mil.  € Mesto Košice, DPMK 

Rekonštrukcie ciest a mostov v správe 
mesta 

10 mil. € Mesto Košice 

Rekonštrukcia ciest a mostov v rámci UMR  Požiadavka na KSK 

Spolu: 190, 5 mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Rekonštrukcia a vybudovanie  autobusových 
zastávok v prímestskej doprave, budovanie 
autobusových ník, SMART informačné 
panely pre IDS  

0,455 mil. € Košická Belá, Vyšný Klátov, 
Baška, Kostoľany nad 
Hornádom 

 
Strategický investičný balíček  4  :  Komplexná sieť  dopravných  cyklotrás v území UMR 
Riešený problém: zvyšujúca sa  produkcia skleníkových plynov z dopravy  a vysoký podiel osobnej automobilovej 
dopravy  
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.1       Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť  smart nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy a                                                                                                                          
nemotorovej dopravy 
Navrhované indikátory na meranie výsledkové  -  výsledkové  (dopadov):  Podiel cyklistickej dopravy na  deľbe 
prepravnej práce 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 24,57  mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Chrbticová  os juh-sever cyklotrás na území 
UMR (EuroVelo 11, koridor rieky Hornád) 

7 mil € Samosprávy podľa katastrov 
(N. Myšľa 3,2 mil., Obec Nižná 
Myšľa, Kokšov -Bakša – 0,3 
mil. €, Košice – 1,9 mil.€,  

Chrbticová os  cyklotrás na území UMR 
východ  západ 

5   mil €  Samosprávy podľa katastrov, 

Spolu 12 mil.€  
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Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Dobudovanie cyklistických prepojení  v UMR 
pre dopravné účely 

12,03 mil. € Samosprávy podľa katastrov 

Doplnková cyklo infraštruktúra, dopravné 
opatrenia  

0,5 mil.€ Samosprávy podľa katastrov 

Kampane na podporu nemotorovej dopravy  0,04 mil. €  

Spolu 12,57 mil. €  

 
Strategický investičný balíček  5  : Energetický manažment verejných budov  
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území, ktorú ovplyvňujú zlé tepelno-technické 
vlastností budov a ich zásobovanie energiami. 
Strategický cieľ  1.1          Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.2       Znížiť energetickú náročnosť  budov  
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov): bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 87,075  mil.  Eur 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Zníženie energetickej náročnosti   školskej 
infraštruktúry  

57,045  mil. € Mesto Košice, MČ, obce 
Budimír, Ždaňa, Košická Belá, 
Malá Ida, Kostoľany nad 
Hornádom, Rozhanovce, 
Hýľov, Valaliky, Sady nad 
Torysou, Sokoľ, Skároš 

Zníženie energetickej náročnosti   budov 
a verejno-prospešných objektov v správe 
samospráv. 

9,33 mil. € Mesto Košice, obce UMR 

Zlepšenie tepelno-technických vlastností 
polikliník v meste Košice a zdravotných 
stredísk  

3,8 mil. € Mesto Košice, Malá Ida, Sady 
nad Torysou 

Spolu 70,175 mil. €  

 
 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia autobusového depa 
(zateplenie, rozvody energií) 

15 mil. € Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia umývacieho centra cestných 
vozidiel (výmena technológii umývacej linky, 
ČOV) 

1 mil.  Eur Mesto Košice, DPMK 

Modernizácia technológie ČOV Čaňa 0,9 mil.  € Obec Čaňa 

Nové mestské centrum v Košiciach / 
 nové administratívne centrum  
(Zníženie energetickej náročnosti   budov) 

 Mesto Košice, subjekty 
verejnej  správy, socio- 
ekonomickí partneri 
 

Spolu 16,9 mil. € Eur  

 
 
Strategický investičný balíček  6  :  Manažment nakladania s odpadom 
Riešený problém: zvyšujúca sa produkcia skleníkových plynov v území ovplyvňovaná aj nízkou mierou recyklácie 
odpadu 
Strategický cieľ  1.1             Znížiť produkciu skleníkových plynov  v území UMR  
Špecifický cieľ    1.1.3         Efektívnejšie zhodnocovať odpady v území 
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Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  : miera recyklácie odpadu, ďalšie indikátory budú 
doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené  
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 6,2057 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Zriadenie zberných dvorov a zberných  miest 
na zhromažďovanie vytriedených zložiek 
z triedeného komunálneho odpadu  a na 
zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného 
odpadu (kompostoviská) 

5.9257 mil. € Mesto Košice, Sokoľ, Nižná 
Myšľa, Baška, Budimír, Malá 
Ida, Rozhanovce, Milhosť, 
Sady nad Torysou, Družstevná 
pri Hornáde, Čaňa 

Centrá opätovného použitia  1 mil. € Mesto Košice 

Spolu 6,9257 mi. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Kampaň v boji proti nezákonnému 
umiestňovaniu odpadov 

0,1 mil. € Mesto Košice, obce UMR 

Budovanie  kontajnerovísk spoločne so 
separovanými nádobami, techniky na 
spracovanie odpadu a SMART riešeniami 
v triedení a evidovaní 

0,980 mil. € Mesto Košice v spolupráci 
s MČ,  Vyšný Klátov, Kostoľany 
nad Hornádom, Košický Bela, 
Hýľov, Sady nad Torysou 

Spolu: 1,080 mil. €  

 
Strategický investičný balíček  7  :  Manažment zelene 
Riešený problém: vysoká zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy spôsobená aj vysokým podielom 
zastavanej plochy 
Strategický cieľ 1.2             Znížiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy v území UMR 
Špecifický cieľ   1.2.1          Zvýšiť podiel zelenej a modrej  infraštruktúry v území, revitalizovať toky  
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  : Prírastok zelených plôch; podiel zastavanej 
a zelenej plochy, ďalšie indikátory budú doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň:  bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 15,215 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Rozširovanie parkovej zelene – nové parky  3 mil. € Mesto Košice, MČ 

Revitalizácia existujúcich parkov 
a biokoridorov  

8,145 mil. € Mesto Košice, MČ, Budimír, 
Rozhanovce, Skároš, Valaliky, 
Hýľov, Sady nad Torysou, 
Čaňa 

Environmentálne centrum zamerané na 
klimatickú zmenu Laborecká 

1,8 mil. € Mesto Košice, MČ Západ 

Spolu 12,585 mil. €  

  
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Regenerácia vnútroblokov a verejných 
priestranstiev 

2,63 mil. € Mesto Košice, MČ, Vyšný 
Klátov, Košická Belá, Bočiar, 
Sokoľ, Kostoľany nad 
Hornádom, Sady nad Torysou, 
Družstevná pri Hornáde  

Nové mestské centrum v Košiciach / 
 nové administratívne centrum  
(regenerácia verejného priestoru) 

 Mesto Košice, subjekty 
verejnej  správy, socio- 
ekonomickí partneri 
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Strategický investičný balíček  8  :  Manažment  vody 
Riešený problém: vysoká zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy ovplyvnená aj  nízkou infiltračnou  
schopnosťou územia a nedostatočnou reguláciou tokov. 
Strategický cieľ 1.2             Znížiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy v území UMR 
Špecifický cieľ   1.2.1          Zvýšiť podiel zelenej a modrej  infraštruktúry v území, revitalizovať toky 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):   bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: Protipovodňové opatrenia na rieke Hornád a ďalších tokov, ktoré spravuje SVP, 
š.p.  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 22,42 mil. € (bez nákladov na protipovodňovú 
ochranu zo strany SVP, š.p.)  
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Protipovodňové opatrenia na rieke Hornád, 
Torysa 

Požiadavka na národnú 
úroveň 

SVP, š.p.  

Protipovodňové opatrenia na riekach 1,9 mil. € SVP, š.p., Malá Ida (Ida), Čaňa  

Prevencia zosuvov pôdy  1,6 mil. € Mesto Košice, Nižná Myšľa 

Revitalizácia Mlynského náhonu  2,0 mil. € Mesto Košice 

Regulácie miestnych tokov – 
protipovodňová ochrana obcí, 

6,95 mil. € Rozhanovce, Košická Belá, 
Ždaňa, Skároš, Družstevná p. 
H. 

Budovanie dažďových kanalizácií, úprava 
rigolov 

1,375 mil. € Sokoľ, Nižná Myšľa, Baška, 
Kostoľany nad Hornádom, 
Košická Belá, Rozhanovce 

Revitalizácia vodných plôch (Jazero – 
Košice, Budimír) 

6,46 mil. € Mesto Košice, Budimír, Hýľov,  

Spolu 20,285 mil. €  

 
 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Budovanie vodozádržných opatrení 
(dažďové záhrady, komunitné záhrady, 
zelené strechy na verejných budovách, 
vodopriepustné plochy – parkoviská a pod). 

1,235  mil. € Košice, MČ, Sokoľ, Skároš 

Obnova fontán, studní  0,4 tis. € MČ Košice, Baška 

Revitalizácia areálov s vodnými prvkami   0,5 mil. € Obec Kostoľany n. H., Košice - 
MČ 

Monitoring kvality znečistených spodných 
vôd (Halda, USSK) za účelom ich lepšieho 
využívania 

Bude doplnené Obec Bočiar 
Mesto Košice 

Spolu 2,135 mil. €  

 
 
Strategický investičný balíček  9  :  Verejný vodovod a kanalizácia 
Riešený problém: vysoká zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy (prívalové dažde, vyschýnanie spodných 
vôd) 
Strategický cieľ 1.2             Znížiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy v území UMR 
Špecifický cieľ   1.2.2          Zlepšiť hospodárenie s vodou 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu:  69,928 mil. € 
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Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Dobudovanie a vybudovanie  kanalizácie 
 

 Obec Sokoľ, Vyšný Klátov, 
Nižná Myšľa, Kokšov-Bakša, 
Belža, Košice (MČ), Budimír, 
Ždaňa, Košická Polianka, Zlatá 
Idka, Košická Belá, Milhosť, 
Nižná Hutka, Skároš, Vyšná 
Myšľa, Ploské, Haniská, 
Trstené pri Hornáde, Sady nad 
Torysou, Seňa, Čaňa 

Rekonštrukcia a dobudovanie  vodovodu, 
rekonštrukcia  vodojemov 

 Obec Sokoľ, Vyšný Klátov, 
Košice (MČ), Košická Belá, 
Milhosť, Vyšná Myšľa, Hýľov, 
Trstené pri Hornáde, sady nad 
Torysou, Čaňa 

Čističky odpadových vôd  Obec Sokoľ, Nižná Myšľa, 
Košická Polianka, Zlatá Idka, 
Košice (MČ), Trstené pri 
Hornáde 

Spolu 69,928 mil. €  

 
IÚI Sociálne zabezpečenie v UMR  (Priorita č. 2 Sociálna pomoc) 
Strategický investičný balíček  10  :  Sociálne služby s dôrazom na seniorov, odkázané osoby a ľudí/rodiny v 

ohrození   

Riešený problém: zvyšujúci sa vek obyvateľov a počet ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť 
Strategický cieľ   2.1           Zvýšiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb pre odkázané skupiny obyvateľov a 
zlepšiť  príležitosti pre aktívne starnutie 
Špecifický cieľ     2.1.1        Skvalitniť infraštruktúru a integrovať služby pre poskytovanie sociálnej pomoci  
Špecifický cieľ     2.1.2        Skvalitniť voľnočasovú infraštruktúru  pre aktívne trávenie voľného času seniorov 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):   bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Požiadavky na úroveň VÚC: zriaďovanie DSS 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 24,81 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Modernizácia  a vybudovanie stredísk 

sociálnej pomoci, DSS v UMR na 

integrovanom prístupe 

18,4 mil. € Mesto Košice, Baška, Kokšov-

Bakša, Čaňa 

Zavedenie IT v TSS (opatrovateľská služba) 0,1 mi. € Mesto Košice, MČ 

Vybudovanie a transformácia denných 

stacionárov 

6,19  mil. €  Sokoľ, Budimír, Malá Ida, 

Združenie obcí Hornád, 

Kokšov-Bakša, Skároš, 

Valaliky, Družstevná p.H. 

Spolu 24,69 mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Opatrovateľská služba  0,1 mil. € Obec Kostoľany n. H., Košická 

Belá 

Networking poskytovateľov sociálnych 

služieb  

0,02 mi. € Mesto Košice, obce UMR 
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Strategický investičný balíček  11  :  Podpora mladých ľudí a detí, s dôrazom na mladých ľudí a deti v ohrození 

Riešený problém: rastúci trend sociálno-ekonomickej marginalizácie vybraných skupín obyvateľov 
Strategický cieľ  2.2             Zlepšiť socioekonomické podmienky ľudí žijúcich v prostrední marginalizovaných 

komunít, ľudí v ťažkej životnej situácii (napr. ľudia bez domova) a mladých ľudí / detí z 
rizikového prostredia 

Špecifický cieľ   2.2.1          Podporovať nájomné bývanie 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  podiel nájomných bytov v celkovom fonde, ďalšie 

indikátory budú doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 15,066 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Nájomné byty na území UMR 10,784 mil.  € Mesto Košice, Sokoľ, Milhosť, 

Košická Belá, Kostoľany nad 

Hornádom, Skároš , Čaňa 

Komunitné centrá vrátane núdzového 

bývania 

3,692 mil. € Košice, Sokoľ 

Spolu 14,476 mil. €  

 
 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Voľnočasová infraštruktúra 0,59 mil. € Košice – MČ Sever, Nižná 

Myšľa, Kostoľany nad 

Hornádom, Hýľov 

 
 
Strategický investičný balíček  12  :  Podpora sociálneho podnikania 

Riešený problém: rastúci trend sociálno-ekonomickej marginalizácie vybraných skupín obyvateľov 
Strategický cieľ  2.2             Zlepšiť socioekonomické podmienky ľudí žijúcich v prostrední marginalizovaných 

komunít, ľudí v ťažkej životnej situácii (napr. ľudia bez domova) a mladých ľudí / detí z 
rizikového prostredia 

Špecifický cieľ   2.2.2          Zvýšiť možnosti uplatnenia ohrozených skupín na trhu práce 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  podiel subjektov sociálnej ekonomiky na 

zamestnávaní znevýhodnených osôb 
Požiadavky na národnú úroveň:  bude doplnené 
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 3,5 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Integrovaná Terasa – vytvorenie možnosti 

zamestnania  pre ľudí bez domova, bez 

práce, bez zázemia a stáleho príjmu + 

nízkoprahové centrum pre postihnutých ľudí 

1,2 mil. € Košice - MČ Západ  

Administratívne priestory pre sociálny 

podnik 

0,2 mil. € Budimírske služby s.r.o.  RSP 

Technologické vybavenie soc. podniku  0,85 mil.  € Obec Kostoľany n. H., Košická 

Belá , Družstevná p.H. 

Sociálny podnik 1,2 mil. €  Mesto Košice, Skároš, Sady 

nad Torysou 

Spolu 3,45 mil. €  
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Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Vytvorenie systému podpory fungovania 

sociálnych podnikov na území obce 

Bude doplnené  Obec Rozhanovce 

Vytvorenie siete sociálnych podnikov na 

území UMR 

0,05 mil. € Obce UMR 

 
 
IÚI Bližšie k občanom v UMR  (Priorita č. 3 Kvalitné verejné služby) 
 
Strategický investičný balíček  13  :  Digitálna transformácie služieb verejného sektora 

Riešený problém:   zdĺhavé a duplicitné  procesy  pri výkone kompetencií samosprávy 
Strategický cieľ  3.1             Skvalitniť služby verejného sektora 
Špecifický cieľ    3.1.1          Zvýšiť úroveň digitálnej komunikácie verejných inštitúcií s občanmi 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):   bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: -  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 4,367 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Digitálna transformácia Magistrátu mesta 
Košice a obchodných spoločností mesta 
(SW, HW) 

2,6 mil. € Mesto Košice 

Rozvoj elektronickej komunikácie a služieb 
voči klientom – digitalizácia obecných 
úradov na území UMR (SW, HW) 

0,595 mil. € Košice – MČ, Sokoľ, Malá Ida, 
Rozhanovce 

Spolu 3,195 mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Nákup počítačovej techniky a príslušenstva 
pre samosprávu  

0,03 mil. € Obec Vyšný Klátov 

Informačný portál  1,1 mil. € Košice - MČ Západ 

Elektronická informačná tabula obce 0,042 mil.  € Obec Kostoľany n. H. , Košická 
Belá 

Spolu 1,172 mil. €  

 
 
Strategický investičný balíček  14  :  Budovanie kapacít vo verejnej správe 
Riešený problém: nízka miera zapojenia občanov do procesov samosprávy 
Strategický cieľ  3.1             Skvalitniť služby verejného sektora 
Špecifický cieľ    3.1.2          Budovať kapacity vo verejnej správe a zavádzať participatívne procesy 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  bude doplnené po odbornej diskusii  
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 0,265 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Vzdelávanie zamestnancov (digitálne 
zručnosti, jazykové, odborné), Vybudovanie 
analyticko-strategických jednotiek 

0,265 mil. € Košice, MČ, obce UMR 

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: bude doplnené 
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Strategický investičný balíček  15  :  Bezpečnosť obyvateľov 

Riešený problém: bezpečnosť obyvateľov 
Strategický cieľ  3.2             Zvýšiť bezpečnosti obyvateľov a predchádzanie problémovým javom 
Špecifický cieľ    3.2.1          Zvýšiť fyzickú bezpečnosť obyvateľov  
Špecifický cieľ    3.2.2          Zvýšiť kybernetickú bezpečnosť 
Navrhované indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):  bude doplnené po odbornej diskusii 
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené  
Odhadovaná  hodnota strategického investičného balíčka spolu: 27,683 mil. € 
 
Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Verejné osvetlenie 24,12 mil. € Mesto Košice, MČ, Sokoľ, 
Vyšný Klátov, Nižná Myšľa, 
Baška, Košická Belá, Skároš, 
Trstené pri Hornáde, Hýľov 

Inštalácia a doplnenie kamerového systému  1,025 mil. € Košice – MČ, Obec Sokoľ, 
Vyšný Klátov, Nižná Myšľa, 
Baška, Budimír, Ždaňa, 
Kostoľany nad Hornádom, 
Košická Belá, Malá Ida, 
Rozhanovce, Skároš, Hýľov, 
Trstené 

Bezpečné  priechody pre chodcov 2,0 mil. € Mesto Košice 

Spolu  27,145  mil. €  

 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Inštalácia systémov  včasného varovania 0,538 mil. € Košice – MČ, Sokoľ, Ždaňa 

 

Strategický investičný balíček  16  :  Aktívne trávenie voľného času 

Riešený problém: nedostatočná dostupnosť voľnočasovej infraštruktúry pre rozvoj komunít 
Strategický cieľ  3.3             Posilňovanie komunít prostredníctvom vytvárania  priestoru na voľnočasové aktivity 
Špecifický cieľ    3.3.1          Skvalitniť a sprístupniť športovú infraštruktúru pre verejnosť  
Špecifický cieľ    3.3.2          Skvalitniť  a sprístupniť kultúrnu infraštruktúru pre verejnosť 
Navrhované Indikátory na meranie -  výsledkové  (dopadov):    bude doplnené po odbornej diskusii  
Požiadavky na národnú úroveň: bude doplnené 
Odhadovaná hodnota strategického investičného balíčka spolu: 28,827 mil. € 
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Kľúčové - nosné projekty:  

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry 
(indoor) 

13,266 mi. €  Mesto Košice, MČ, Ždaňa, 
Zlatá Idka,  

Výstavba a rekonštrukcia športovej 
infraštruktúry (outdoor – bežecké ovály, 
workoutové ihriská, futbalové ihriská, 
ľadové plochy) 

6,545 mil. € Mesto Košice, MČ, Sokoľ, 
Bočiar, Vyšný Klátov, Nižná 
Myšľa, Baška, Ždaňa, 
Kostoľany nad Hornádom, 
Valaliky, Trstené pri Hornáde, 
Hýľov, Družstevná p.H, Čaňa 

Cykloturistická infraštruktúra 
(cykloturistické trasy, singletrackové trasy, 
pumptrack a pod.) 

0,1 mil. € Košice, Ždaňa, Vyšný Klátov, 
Skároš 

Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry 2,85 mil. € Košice – MČ, Nižná Mašľa, 
Skároš, Trstené pri Hornáde 

Spolu 22, 961 mil.€  

 
 
Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 

Názov  projektu Rozpočet projektu  Nositeľ projektu 

Detské ihriská a centrá 0,265 mil. € Košice – MČ, Ždaňa, Kostoľany 
nad Hornádom 

Dobudovanie kultúrnej historickej 
infraštruktúry  

4,6 mil. € Nižná Myšľa, Skároš, Trstené 
pri Hornáde 

Oddychové zóny, turistické atraktivity 
(vyhliadková veža) 

1  mil. € Budimír, Košice – MČ,Trstené 
pri Hornáde, Skároš, 

Spolu 5,865 €  

 
Celkový objem uvedených navrhovaných  IUI pre územie UMR funkčnej oblasti mesta Košice  je odhadovaný 
vo výške  694,4337 mil. € 
 

 

1. Predpokladaný obsah PHRSR 

2.1. Charakter dokumentu 

Strategický dokument má povahu nového dokumentu  PHRSR  

2.2. Body obsahu PHRSR (podrobnejšie viď Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

1. Úvod: PHRSR samosprávneho kraja a IÚS samosprávneho kraja ako jeho súčasť. 

2. Analytické východiská 

3. Rozvojová stratégia 

4. Implementačný plán a plán monitorovania 

5. Riziká implementácie a ich prevencia 

6. Riadenie implementácie  

7. Využité informačné zdroje 

8. Prílohy  

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny vrátane území 

pre stratégiu UMR. 

IUS sa vypracúva ako PHRSR  pre územia UMR: Funkčná oblasť mesta  Košice 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, potenciály, výzvy, problémy, ciele 
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a geografický rozmer PHRSR 

V návrhu PHRSR sa neuvažuje  s variantným riešením. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR  a zodpovednosti za jednotlivé kroky 

(podrobnejšie viď fázy a kroky prípravy podľa: Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

Fáza/ Krok Obsah Začiatok 

fázy/ 

kroku 

Koniec 

fázy/ 

kroku 

Zodpovedná 

osoba/partner 

Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov vypracovania 
PHRSR  UMR a rozhodnutie o začatí prípravných 
prác  

10/2021 1/2021 Mesto Košice 

Fáza 2 Prípravné práce, spracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 

11/2021 2/2021 Mesto Košice 

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania PHRSR UMR 

1/2021 3/2021 Mesto Košice 

Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, priorít a 
strategických cieľov PHRSR UMR 

4/2021 6/2021 Mesto Košice 

Fáza 5 Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov 

4/2021 6/2021 Mesto Košice 

Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR UMR 

7/2021 9/2021 Mesto Košice 

Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR UMR 10/2021 12/2021 Mesto Košice 

5. Vzťah PHRSR k iným strategickým dokumentom  

5.1. Nadradené dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k 

spracovávanému PHRSR) 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj,   OSN,  Do roku 2030  
Plán obnovy pre Európu  Európska rada. Rada Európskej únie, na roky 2021 - 2027   
Špecifické odporúčanie Rady EÚ pre Slovensko , 2021 – 2027   
Národné priority implementácie Agendy 2030, Úrad vlády SR, do roku 2030  
Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 , Úrad vlády SR, do roku 2030  

5.2. Ostatné dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k spracovávanému 

PHRSR) napr. schválené stratégie VUC: 

Pripravované PHRSR KSK na obdobie 2021 - 2027 

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 

Mestské zastupiteľstvo Košice, zastupiteľstvá obcí 

 

B. Základné údaje o predpokladaných vstupoch a vplyvoch implementácie PHRSR  

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje celkom a na jednotlivé integrované investičné balíčky, 

kľúčové projekty a tematické balíčky  

Celkom PHRSR: Identifikácia zdroja a objemu 

mimo podpory EU 

Identifikácia zdroja a objemu 

očakávanej podpory EU (IUI) 

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  
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Materiálne zdroje  

Integrovaný investičný balíček 1  

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  

Materiálne zdroje  

Kľúčový projekt 1.1.  

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  

Materiálne zdroje  

Tematický balíček doplnkových projektov 

1.1. 

 

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  

Materiálne zdroje  

....  

Celkový objem uvedených navrhovaných  IUI pre územie UMR funkčnej oblasti mesta Košice  je odhadovaný 
vo výške  694,4337 mil. €. V tejto fáze nie je možné relevantne zadefinovať požiadavky na ľudské a ani 
materiálne zdroje. 

 

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

 Merateľné ukazovatele a ich hodnoty 

Integrovaný investičný balíček 1  

Kľúčový projekt 1.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 1.1.  

....  

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR samosprávneho kraja  

 Právne a legislatívne: zmena legislatívy, neukončený schvaľovací proces nadradených (záväzných) 
dokumentov; 

 Nedostatočná angažovanosť  miestnych komunít o aktívnu účasť na príprave PHRSR;  
 Zapojenie nedostatočného počtu expertov pre tvorbu dokumentu, zapojenie nedostatočného počtu 

sociálno-ekonomických partnerov pre tvorbu dokumentu; 

 Chýbajúce relevantné dáta  
 

C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja UMR 

 Mesto Košice vrátane mestských častí 
 Obce UMR 
 Kľúčoví socioekonomickí partneri vo všetkých oblastiach rozvoja 



27 
 

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

Obyvatelia mesta Košice a obcí na území UMR 

1.3. Definovanie sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia partnera Hlavná 

motivácia 

partnera pre 

spoluprácu 

Kapacita pre 

zapojenie do 

tvorby PHRSR 

VÚC  

Návrh inštitucionalizácie 

partnerstva, resp. 

využitia existujúcej 

Návrh kľúčových 

fáz zapojenia 

partnera 

Mesto Košice     

Obce z UMR     

Socio-ekonom. partneri     

1.3.1. Návrh kooperačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby PHRSR Mesto Košice 

Koordinátor tvorby PHRSR Ing. Štefan Daňo, vedúci Referátu strategického 

rozvoja MMK 

 

Tím pre koordináciu tvorby a implementácie PHRSR Mesto Košice – garant tvorby PHRSR 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy - 

územné (SPR, UMR) a tematické pracovné skupiny  

Mesto Košice, obce z UMR – pracovné skupiny 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a doplnení niektorých zákonov 

Subjekty v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa tematických oblastí budúceho PHRSR.  

3. Dotknuté susedné štáty 

Dokument PHRSR svojimi aktivitami neplánuje priamo zasahovať do územia susedných štátov. 

 


