Dôvodová správa:
K bodu a):
Na V. rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Košice bol uznesením č.144 zo dňa
22.06.2015 schválený Program rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku
2025 (ďalej PRM). Tento program definuje stratégiu rozvoja mesta na strednodobé
plánovacie obdobie s dlhodobým výhľadom. Je totožný s programovacím obdobím EÚ.
Schválený dokument sa vzťahuje na celé územie mesta, je platným a usmerňujúcim
východiskom pre rozvoj území všetkých mestských častí mesta Košice.
Rozvojové dokumenty mestských častí v rámci ich kompetencií, musia byť v súlade
so schváleným PRM s jeho cieľmi, opatreniami a aktivitami pre riešenie jednotlivých výziev.
PRM v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom
znení obsahuje:
I. Strategickú časť.
II. Programovú časť zameranú na 8 programových oblastí rozvoja mesta
s definovaním opatrení a aktivít na plnenie cieľov rozvoja mesta:
1. Košice – mesto pracovných príležitostí,
2. Košice – bezpečné mesto,
3. Košice – mesto kvalitnej dopravy,
4. Košice – sociálne mesto,
5. Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže,
6. Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia,
7. Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu,
8. Košice mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie.
III.Realizačnú a finančnú časť – mechanizmus realizácie PRM vrátane Akčného plánu
rozvoja mesta Košice na roky 2016-2018. Akčný plán mesta Košiceje vypracovaný
v spolupráci s mestskými časťami, pre projektové zámery, v ktorých bude Magistrát mesta
Košice gestorom/partnerom pre mestské časti.
IV. Analytickú časť.
K bodu b):
Mestské časti nemajú v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom
znení ani zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení povinnosť
vytvárať samostatný program rozvoja mestskej časti. V prípade záujmu realizovania vlastných
rozvojových aktivít schváli MieZ vlastný akčný plán pre realizáciu projektových zámerov
a prípadné doplnenie návrhu vlastných aktivít MČ.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v súlade s PRM pripravila návrh Akčného plánu
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na roky 2016-2018.
K bodu a):
Súčasťou Manažmentu realizácie programových oblastí rozvoja mesta (4.1) PRM je
monitorovací a hodnotiaci proces plnenia akčného plánu.
Monitoruje sa vecné a časové napĺňanie akčného plánu, aktivít MČ súvisiacich
s realizáciou cieľov a opatrení PRM a zmeny, ktoré môžu mať vplyv na napĺňanie akčného
plánu. Výsledky monitoringu MČ zaznamenáva a v súlade s rokovacím poriadkom ich
predkladá na rokovanie MieZ Termín realizácie je raz ročne, vždy do konca 1. štvrťroka po
uplynutí obdobia, za ktoré sa predkladá monitorovacia správa.

