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Návrh na uznesenie
z 3. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 3.apríla 2006 v Košiciach

k bodu . 18a
Projekt „Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“
Uznesenie

Zastupite stvo KSK pod a § 11 ods. 2 písm. c) zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR . 859/2004 ku „Koncepcii financovania projektov
podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 - 2006“, ako aj manuálov pre
vypracovanie „Dokumentácie žiadostí pre poskytnutie nenávratného finan ného príspevku zo
zdrojov EÚ“

berie na vedomie

Informáciu o pripravovanom projekte predkladanom Košickým samosprávnym krajom
v rámci EHP a Nórskeho finan ného mechanizmu
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Informatívna správa o príprave projektu „Katova Bašta – Katov byt,
rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“
v rámci EHP a Nórskeho finan ného mechanizmu
Cie om EHP a Nórskeho finan ného mechanizmu je prispie
k zmierneniu
hospodárskych a sociálnych nerovností v Európskom hospodárskom priestore
prostredníctvom grantov na investi né a rozvojové projekty v prioritných oblastiach:
•
•
•
•

•
•

Ochrana životného prostredia vrátane ochrany životných podmienok prostredníctvom
zníženia zne is ovania a podpory v oblasti obnovite ných energií
Podpora trvalo-udržate ného rozvoja prostredníctvom lepšieho využívania a
manažmentu zdrojov
Ochrana európskeho kultúrneho dedi stva vrátane verejnej dopravy a obnovy miest
Rozvoj udských zdrojov prostredníctvom podpory vzdelávania a školení, posilnenia
administratívnych alebo verejných kapacít miestnych správnych orgánov a ich
inštitúcií
Zdravie a starostlivos o deti
Akademický výskum vo všetkých vyššie uvedených prioritách

Za riadenie finan ného mechanizmu EHP zodpovedá Výbor pre finan ný mechanizmus. Za
riadenie Nórskeho finan ného mechanizmu zodpovedá Ministerstvo zahrani ných veci
Nórskeho krá ovstva. Zárove schva ujú poskytovanie finan ných prostriedkov na
realizáciu špecifických foriem pomoci - t.j. individuálne projekty, programy (skupina
projektov), blokové granty a tzv. "seed money".
erpanie prostriedkov z finan ných mechanizmov sa realizuje nasledovnými formami
pomoci:
•

•

•

Individuálny projekt je ekonomicky nedelite ný súbor prác s jasne identifikovaným
cie om. Môže obsahova jeden alebo viac podprojektov. Minimálna výška príspevku
zo zdrojov finan ných mechanizmov je 250 tis. EUR.
Programy predstavujú portfolio samostatných projektov vypracovaných a
realizovaných za ú elom dosiahnutia spolo ne zadefinovaných cie ov. Jednotlivé
iastkové projekty sú prepojené spolo nou témou alebo cie om, prípadne sú zamerané
na špecifickú národnú tému. Program je založený na princípe partnerstva a dohode
viacerých subjektov o dosiahnutí spolo ného cie a.
Blokové granty sú fondy prostriedkov, vytvorené s jasne definovaným ú elom, ktoré
môžu by použité ako finan ná pomoc jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám.
Blokové schémy sú zamerané na pomoc pri implementácií projektov, kde kone ný
užívate je príliš malý na to, aby jeho projekt bol z h adiska efektívnosti nákladov
administrovaný na individuálnej báze.
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asové obdobie poskytovania financií
Obdobie oprávnenosti je stanovené od 1. 5. 2004 do 30. 5. 2009. V rámci tohto obdobia je
možné vytvára záväzky vo vz ahu k finan ným mechanizmom. Posledná žiados o
poskytnutie príspevku môže Slovenská republika predloži na Úrad pre finan né mechanizmy
do 31. januára 2009. Žiadosti o poskytnutie príspevku na úrovni Národného kontaktného bodu
budú prijímané do 31. 10. 2008.
Subjekty oprávnené predklada projekty
Orgány verejnej alebo súkromnej sféry, mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú
ustanovené ako legálne subjekty a fungujúce vo verejnom záujme - národné, regionálne a
mieste orgány, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, environmentálne organizácie a dobrovo né
a komunitné organizácie, verejno-súkromné partnerstvá.
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Košický samosprávny kraj disponuje množstvom hnute ných a nehnute ných pamiatok,
ktoré tvoria záujmový produkt pre domácich aj zahrani ných návštevníkov. Naj astejšou
klientelou cestovného ruchu v KSK je okrem domácich turistov hlavne klientela eská
a po ská. Na tre om mieste sú turisti z Ma arska. Návštevnos z ostatných európskych
a mimoeurópskych krajín je podstatne nižšia, ale vo vä šine prípadov má stúpajúcu tendenciu
(Nemecko, Taliansko, Francúzsko).
V odvolaní sa na Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji
na roky 2005 – 2009 bolo v rámci kultúrneho turizmu nadefinované smerovanie:
- sprístupnenia pamiatok turistom
- zostavenia projektov na údržbu, renováciu objektov a na reštaurovanie
vzácnych interiérov
-

zrekonštruovanie budov na zariadenia cestovného ruchu
zatraktívni o zaujímavé podujatia, zvýši propagáciu a návštevnos

Pri rozvíjaní kultúrneho cestovného ruchu je potrebné venova osobitnú pozornos
kultúrnym podujatiam regionálneho a nadregionálneho významu a práci s miestnymi
obyvate mi zameranej na budovanie vz ahu k najbližšiemu okoliu a zachovanie historickokultúrneho dedi stva.
Cie pripravovaného projektu je plne v súlade s prioritami koncepcie sa zamera na rozvoj
kultúrno-historických pamiatok, zhodnotenie kultúrneho dedi stva – objektov dvoch
najstaršie zachovaných meštianskych domov v meste Košice na ú ely rozšírenia expozície
o dejinách mesta Košice, ako jedinom expozi nom objekte s týmto zameraním v meste.
Nako ko mesto Košice patrí medzi skvosty architektonického a kultúrneho dedi stva
Slovenska pre svoje historické centrum – ve mi dobre udržiavanú mestskú pamiatkovú
rezerváciu s najvä šou gotickou katedrálou v krajine a jedným z troch najvä ších
a najvzácnejších pokladov na svete: Košickým zlatým poklad vystavovanom v predmetnom
zariadení - Východoslovenskom múzeu v Košiciach, zasluhuje si projekt zvýšenú pozornos
na zachovanie kultúrneho dedi stva a skvalitnenie rozvoja cestovného ruchu s dopadom na
socioekonomický rast regiónu.

Informácia o projekte Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia

a revitalizácia historického areálu“

1. Názov projektu: „Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia
historického areálu“
Predkladate : Košický samosprávny kraj
Správca majetku: Východoslovenské muzeum v Košiciach
Sú asné expozície a výstavy v areály ponúkané verejnosti:
1, Košické storo ia – Miklušova väznica - Pri Miklušovej väznici 10, Košice
2, Rodošto – Pamätný dom Františka II. Rákocziho – Hrn iarska 7, Košice
3, Umelecké kovolejárstvo
4, Galéria - Katova bašta – Hrn iarska 7, Košice
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2. Umiestnenie projektu: Košice, Pri Miklušovej väznici 10
3. Finan ný a asový rámec projektu:
a. celkový rozpo et projektu: 14 400 tis Sk
b. finan ný vklad žiadate a - KSK do celého projektu (spolufinancovanie projektu):
0 EUR (spolufinancovanie sa vo výzve nevyžaduje)
c. predpokladané schválenie projektu: október 2006
d. zahájenie prác na projekte (v prípade jeho schválenia): november 2006
e. ukon enie prác na projekte: november 2008
4. Ciele projektu „Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického
areálu“:
a. ochrana európskeho kultúrneho dedi stva s dopadom na posilnenie miestneho
ekonomického a sociálneho rozvoja pomocou:
- rekonštrukcie objektu Katovho bytu – sú as dvoch najstarších zachovalých objektov
v meste Košice (Pri Miklušovej väznici 10, Hrn iarska 9, Hrn iarska 7), uzatvoreného
v roku 2000 z dôvodu závažnej statickej poruchy
c. sprístupnenie zbierok Východoslovenského múzea verejnosti
- rozšírenie expozícií a výsledkov nových výskumov, skvalitnenie ponuky verejnosti
c. bezbariérový prístup objektov B, I. posch. Objektu A s prepojením a výhliadkou na
dvor areálu
Prioritnými oblas ami, ktoré projekt rieši, sú:
- Zachovanie európskeho kultúrneho dedi stva
5. Hlavné spolupracujúce organizácie:
Východoslovenské múzeum v Košiciach
6. Informovanos o projekte a komunikácia
Pre informovanos o projekte „Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia
historického areálu“ bude na stránke VSL múzea (http://www.cassovia.sk/vsmuzeum), v
súlade s komunika nou politikou EÚ, zriadený www portál, ktorý bude informova o
postupe, aktivitách projektu a sú asne produktoch ktoré budú verejnosti ponúknuté.
7. Podrobný plán aktivít pre realizáciu projektu:
Prípravná etapa :
Zodpovední: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a VSL múzeum v Košiciach:
-

Príprava projektového zámeru, základných výstupov projektu, harmonogram
realizácie a výstupy projektu

-

Príprava Štúdie uskuto nite nosti a Plánu publicity projektu

-

Spracovanie formulára žiadostí a príloh
Realiza ná etapa :

-

Proces verejného obstarávania na výber Dodávate a stavebných prác
Realizácia stavebných prác:
Rekonštrukcia krovu a strechy, oplechovanie a sanácia zvlhnutého komína.
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-

Spevnenie deformovaného múra medzi dvorom Miklušovej väznice a podchodom
Hrn iarskej ulice
Za lenenie Katovho bytu do expozi nej prehliadky: Miklušova väznica – Katov byt –
Katova bašta.
Riešenie areálu Katovej bašty (hlavné kryté a ved ajšie drevené pódium a priestory na
sedenie)
Spracovanie marketingového produktu
Slávnostné otvorenie Katovho domu

8. Hlavné výstupy aktivít projektu budú spo íva v:
a. Zrekonštruovaní uzatvoreného celku areálu katovho domu – katovej bašty
b. Rozšírení výstavných plôch a sprístupnenie zbierok o Košických dejinách
c. Vytvorení bezbariérového prístupu do objektu Katovho domu s prechodom na
plošinu areálu múzea
d. Vytvorenie ucelenej expozi nej koncepcie mestských dejín s poukázaním na
význam stredovekých Košíc v areály
9. Monitoring projektu:
Bude prebieha
mechanizmus

v zmysle zásad a propozícii platných pre EHP a Nórsky finan ný

23. 2. 2006
Vypracovali:
- odbor regionálneho rozvoja KSK

